
o r secretário Emanoel na 'quârta"feita, qUe
. rói

campos, . dOs Transportes . iniciada a implantação
,� Obras, assínou ne ma". da sInalização aérea índí
nhã .de sexta-feíra'' (on- cativa dos 'bairros e dos

tem), -a ordem de: ser· acessos da cidade, pcfdro--./
r

viço para o início ime: nizada, refletiva, na qUàr
diato das obras da rodo- estão sendo investidos
via Jereguã-Pomerode. de cerca de éz$ 3' mí-
21,8 quilômetros' de ex· lhões.'
tensão e que serão exe

cutadas pela Construtora
Malaquias, de Curitiba.
O deputado Adernar Du
We representou q preíeí
to Durval Vasel no ato

solene, 'acóntecido
.

na

sede do DER/SC,' na Ca
pi tal do Estado.

-

O Prefeito de Jaraguá
do Sul. também.: está a

cionando o Ministro Luiz,
. Henrique da Silveira, pa
ra que gestíona junto ao

Ministro dos . Trenspor
tes . os recursos IÍecessá·'
rios para as obras da

se eSSe at.0 fosse Um me· tés que atraem 'cobras rodovia Corupâ-São Ben-

ro costume de mercade- . (é isto mesmo,' cobrasl) tö do Sul, ameaçada de

jar, barganhando a sua e, outros espécimes dano- paralização por falta de
entr-ada ou Ílão 'numa ou sos da rica' e o..ç:orrupta· recursos Iederaís . Dur-

noutra agremiação polí- ílora política brasileira. val informou à lmprensa '

tica. Está na hora do elei- 'C I I b'Ora, sabido está que a tórado se aperceber o'·' e esc, alp ia.
-

su' e,sl-päa e
política '.se exerce 'per· quanto _!ie risco ele cor-

'\
__-------=---- II\f--!: _

manentemente e sempre re, -votandn ein candida- " h' I f destritamente ao, projeto tos, bem felantes, insi-' ,reCeIe IIVO" falS arma ar
, comunitário - o fim es- .nuosos, que, nä primeira' --�'--------'-------------

pecíaí de toda a .ação ,

-, virada' ela víde, politicá,' �tá chegando a Jara-
-Com estas adesões c;le' mostram' ai costas aOs, gl(iá do Sul, 'um novo

última hora ó que se pO-, que neles deposítaram O�� trensíormador para 'a
,de esperar? Não -U}li pro- seus votos. ' ,

'

Subestação da, Celesc, na
jeto comunitárío, MAS 'Quem_&e filiou ä última Tífa da PÓlvora, Vindo

um projeto político, e- hora, está provádo, não direto do fabricante

goísta e' de cunho estri· conhece e nem possue as Toshiba de' Contagem,'
tamente pessoal;' O r

'co- mínímas condíções de Mínas;Gerais ..
"

Segundo
munitário que se. .dànel ser um bom candidato, o Admínístrador Regio-
A forma' de conseguir eís que, formou-se num nal

_

da Celesc,
,

Marcos

candidatos que queiram relance, aproveítando um

'

Defreitas, <f tránsíorma-:
concorrer a cargos éle- 'f�nal de semana." .dor é de i38 KV,: 'com

tivos, no dizer. de um Machado de Assis Já rebaixamento para 13,8
comentarista político� as- dizia:, liA política é uma KV e potência de 20/26,6
semelha-se muito à. pre_' voc�ção, e quando não é M'\lA,' o que - significa o

gação dos' camelôs .

que _ r
uma vocação é_ uma es·

. au�entç> da capac::idade de

vcudem bugigan'gas' OU peçulação" . 'fornecimento e�ergético
Os faquires que ,tocam , a Jaraguá e reQião

.

de

as suas, flau'tas insinuan- Fritz von, Jaraguá '26,.6 mil Watts. A insta·
lação estã pr�Vista para
outubro., mas 'as bases'
onde o transionnad0r Ji
cará

r

assentado.Já estão
concluídas.

.

r

M�lrcos Defreitas in
formou ao '''Correio do
Povo" que em relação_
a linha. de transmissão
entre as SU,bestações de
Joinville e Jaraguá, o

cronograma_ está um pou
co at,rasado dévido as

Jaraeuá do suV-sc� de i6 ar 22' de julho!1988 • .Ano 70 "

í1
- '

N9 3.497 • ces 40�OO

�lItlca

, Ele·içies:':. Mallenta' "lIe
Terminou no último

día 10 ó prazo da filiação
pàrtidária dos que pre
tendem candidatar-se a

prefeito, vice OU a veiea
dôr , A eleição está .pre
Vista para 15 de noveíIl--

bto deste ano.
,

'

O que causou espécie
. foi que os partidos anun

c!aram qUe fariam plan
ta0 no final da. .semana

. passada, esperando' 50-

Jregamente mais inscri
ções, em suas fileiras. Dá
o que pensar sobre este
gesto e mestra o quan-

,

to está' desmoralizada a

classe política na atua
lidade.
Este semanário está

diVUlgando' um anúncio,
'chamando candidatos a

c;�ndidato 'para um'
, pm

blema que está a·
_
mere·

cer reflexão até entre as

classes eI!lpresarial e

laborativa 'para o mo
mento .atUal em que' o

exeçutivo e o' legislativo
nãö gozam de, boa fama, ----------�--��----��--�------------�
e, se a cotação já �stavâ ,.'

bai:x;a, a permanecer o,
critéJ:io 'Qté agox:a ado·
tâdo, seguramente baixa"
rã airida mais,' com gra
ves r�nexos 'para a aclmi
n�st�àç�o pública. c::la qual
tOdos nós acabamos sa

indo perdendo. "

:é decepcionante ém
.

tÔdo 6 País e, 'especial
mente no local de' nossa
�ivência, a pregação via'
parti�os a maneira .' vul- ,

gar e até
.

certa forma

�U�ilhante para que, na

ultima hora, em cima do
laço, como se. costuma
dizer, 'aguardar de bra
ços abertos aqueles que
�am um par�ido ,paca'
� filiai em outro, c,omo

. ,- a I e ß,ç ã 'o !

..----..�� ���� �..� ��
-.

,:. , ;.;,:,..
.. ,�; ._ _-, �J•• .-i' ���}:::}

',SEMANA ';Dfj JARAGUA,
,

Nesta edição, '

nas páginas 2" '3 e 15" toda Cl
- pr�ramaçio ·.soç��l, cultural e. esportiv; da_ "Sema-'-:
Da de Jaraguá'-'" aberta. ontem, ,dm 15, com a FÉl
RA DA, MALHA ,no, ,,'!.�..

tal �e Jàraguá. Lela.' taro·
'

bém, as reportage <, =' :
, ,.. ',oplntões, dos lQelhores

colu�tas' / da
, c�d

',-, .,

.

IN'I'!RESSA A CANDIDATOS A' CANDIDATO

Um' movimento estabeleeeu-se nesta ci

dade, com o objetivo de reunir candidatos a

candidato a VEREADOR, independentemente de

cor partidária, que queiram submeter-�e às

urnas na -próxima eleição e que ,que.iram assil

mir publicamente o compromisso de dedicar-se

inteiramente ao interesse do povo, através de

instmmento ad�quado e, ,se eleito,' doar o lí

quido do múnus' público 'à" APAE. ANCIANA·
TO ORFANATO AÇÃO SOCIAL 'e HOSPI

TAIS' SÃO JOSE' e JARAGUÁ, �nquanto durar

o seu' mandato. "

'

, .

Os interessados poderão contatar-com, os
'_ fones 72-0091, 12·0363 e �p'utros números 'que,

queiram aderir à' corr.�nfe 4,a moralização dos'

costumes locais. �'
.

�

, .�' .

AJUDAR O BRASIL S' �UCAR AO POVO "A YO'JÁR PELO l)EVER

NÃO PELos PAVORES.
'

, �_
-

-I R' IM-A"
,
_"_

'.

.São 40 placas em im

plantação. Postenormen
te, a cidade veí ganhar
numa

'

. pr�iía . etapa.
100 lixei.ras públicas, nas

princípaís artérias, bem.
como 20 a'brj�o� de ôni·
bus em fibra . de vidro,-,
todos do mesmo modelo
dos atuais. Acrescenta
o Chefe dó E'xecutivo de

que· caminha; a bom ter
mo o desfecho das nego·
eíações .

para a aquisição
do imóvel onde se loca
Uzará a

\ E. B. Valdeté
Inês Píazera Zímdars, na.

região do. Beira Rio, crr
de "estudarão, inicial
mente, 1'11ais, de 500 alu
nos;

,chuvas, màs acredita que
.
as obras' estejam concluí
das dentro dó prezo pro-'
gramado. A Empreitei·
ra Alusa, de São Paulo"
vem trabalhando com 90
homens ao longo do"
trecho, onde já' S:�, .en
centram a metade das
estruturas , (postes

�

e cru_-:
- zetas), déveAdo serem'
implantados no: final des
te mês os primQiros Pos-'
teso ..

.

OBRAS NA. CIDADE
De janeiro a junho,- 181

IUlJlináriaE(, ',de vapo,r
mercúrio, '- qe, 80 . Watts,
fOfi�m instaladas na 'ci�
daçle e para melhoria da

qualidad� de', energia
fornecida, 'no mesmo pe-

,

ríodo a Celesc instalou
14 transformadores, nos

pontos onde havi'am' que
dá de' tensão. A empre
sa continua executando
a man,utenção das linhas,
reforIlias e melhoramen
tos na rede em "geral.
concluiu 'Marc�s' Deft,eF
tas'.

.

..

....: ..
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J."� do, '.$01 :-:�Sei.ãna' . de: 16� à- �,(le j�1hQi��J,Qj)�,
,

.

i
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" ,
.. ., ,.! "

.

Miss JARAGUA - Es-
.

" ' .

.

�����;i:a�n�:�: rit�� Gente
.,

& Inf.ormacõesMüller" a eleição da Miss . '. .' .

. '( . FOi hQ. domingo, na

Jaraguá
:
88. As ínscrí - .!!!�!!.!!....!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Igreja Evangélica Cen-

cões estêo abertas na CAsAMENTOS .;,.;,L Ho" no día 06, 10h30, na -Ma- 'Jaraguá, de 16 a 21 [sá-
\ tro, -o batizado ,�e D�eio.

'C'IroET J' C·
.

bado a'
.

t f" )' Mayer de Almeida, filhoS",,\... ,com ose . ar- je às, 17h30; na Barra vê temidade S. José, que . qum a- ena, .» d D'
.

'(H
.

tlos, para garotas. que S. E�tevão, Valdecir Di- veio ao mundo Zaira Pe- sempre às �?h, "A Hora : tJayer/����lmeid:?��:
'

completaram 18 -anos até ogo/Rosemar' Schulz .� dri, pera enriquecer o do Pesadelo , ce�sura 16
seus padrinhos Humbertedezembrov Após o eon- Jair Kitz'berger'iRosimé- lar de Antônio Carlos anos, o melhor filme e

. " o

curso haverá um baile no ri Streuner: no Rio' Mo- (Cleyde Chiodini) Pedri ínterpretação do' 1::>.<? �ranco �y�rd" DOu·uI�lkasGrêmio Esportívo r
Ju- lha, l8h - Renato Frei- e alegrar o maninho Cae- Festival .Internacional de SP�ing S. �el t' . rK e

ventus, com Aquarius berget/Lurdes Dellagrio- -r tano. Nossos. parabéns Cinema de Fantasia e
nna B I��y Genz\e �.Band.

. lo. Na Igreja. Evangêlí- e muita saúde. Terror.
't

?e �
..

;o.ss .

.

FJ!IRA DE VERÃO � _._

cá, .
Claus Pag,anellilEna-.

.

FEIJOADÁ - Será ho: T.O.Q.U.E.S. --:- N�stes cado eC�len o In mar-

A"pai'tir dö�csu�ésso;':da dir Kamehene às bodas je, fínelmente, a feijoada día 16 17 íest '�r ca o com um a moço no

Fel.tà da-· "l\4a:ltléi;':'''ptômovi � ,d�' ouro de Oscar ,'e Her� beneficente da Associa-
I

sd E
e

l' � � ..J. � Parque Malwee e r,C se-

d-ã:;'pelo �Rõl1i'rY,. :'ós',cUöns ta Vogel··138,gge,ntoss .•• ção Assistencial dos De- �ra:uá s�;.a _.�n��e,· dguem 0tS parabéns a
.

,t�-
Cê1trõ:::,:eEQ}'clad.e ,Indtis- ficientes Auditivos e Ví- di 16 bail rblí

os, ex ensrvos aos-avos
',," ..

. __ .

l' JANGADIN:fIÃ ...t,... A
la , aI e pu,,! ICo com

e bísavõs:tri'â:t'�'c pôderão: realzar , suais, no CIP. Os car- "Os Frenéticos", na SOCo __........ _
effi:":<:6fijui'ltd;' em 'janetro partir dàs '18h de hoje, - tões ainda podem ser ad" Amizade. I II Silker, o Mà� . ENLACE MARQUARDT _

pÍ-õ�Iiio; á F.�irä:fde· Ve- dia 16, a 'f-es,ta julina do
quiridos no local, a Cz$ gico, apresente-se domiri-

..

. BUSCKE
rão, ..para venda de ar- Jardim de Infância Jan- 350,00. Será a partir do go, na Igreja de Rio
tigö'k -de malhas "e ' dê gadínha, com íegueíre, meio dia. Branco, Guaramírím. Realiza-�e' nesta data, na'
döMetçao .

em geral, para quentão, pinhão, música
.CURSOS _ Estão aber- rEI�A DAr MALHA _ vizinhá cidade de Join- .

at�éf.ir os veranistas
.

do ao vivo e show sertane- 'vílle. Um grande -acon-
. . tas na..recepção do Co- Aberta às 9h de ontem, �

lítorà] catarínense . ja. Fica na Epitacio Pes- . tecíment-, social, COm o
::CO�":. i.!,TC'OR·RIDA ._ ·'FOI'. soa 6'40 e convidá-se pa- légio Divina Providência, no Podal de Jaraguä, 1 d"i"! uç com Mariza, inscrições' permanece até o dia 25.

en ace
'

a Jovem acadê-
nluIto('CQPcoirida a posse ra a partici:pação.. A expectativa de venda

mica de direito ... srta.
da novà" . diretoria' ,'do NO IlAEPENDI - SeJC- para cursos de monta-

, Cristiano, filha dileta dó,
.

\ Lioi1$ tid.a�':jrrdustI;ial, ta-feira,' 22, tiilntar dan- r:� �� f�����o� t:s :f�� ;ad��Z�Ú�i�II���!:�.. economista ArmíníoMar-
sêgu'ndä"'feira. '. "Onívaído çante com "Os- Vilanen-

fessoras Róse e Nadir, entre 45 a 50 JIlil 'pes- .......qua.rdt e esposa Edir com.

(Doralice) Stahelin en- ses1;, pró instalação do Q jovem acadêmico de.
, --de Blumenau: O custo soas. Promete ser um su-.

treg0:\J a�pl,'e$id�n.cia :p_ara armador automatico de
é de Cz$ 2.500,00: cesso. engenharia Civil, sr. Ro-

JaiJ:nê, (Má,:t.c.út:) ;_ct�, .SO\l� bolão. Haverá 'sorteio de
CINEMA _ No Cine ·bexto; filho do sr. Harry

zâ e- âpres�ntou seu' re-· u� televÍsor .. e .'êiôis '

cm-
PRATO TÍPICO _ Pa- otto Bilscke e esposa 11-

latÓri0 ... :de atividad�s. O tros prêmios. Dia 23, bél,i- ra lembrar: No dia 19 de ka, residentes em Brusque.
clube :feh9,que mais !.cam-. Ie q,e, férias cotp.,_O :,_ ',4a�· �

_o,

't' C A B'
,A cerimônia do enlace

agQs o, no . . ae-·
dpanhas realizou, no Dis- Redenção. peI1-d,i., a

.

XI Noite ,do
ar-se-à 19h30miI}. na

trttn>-'L�10. ' NASCEl:J ./ZAIRA. -. Foi '

T
.

I IgreJ'a da Paz, à rua Prin. -".v Prato 1

'ípico ,taliano, cesa Isabel, n.<? 508 ten-·.

com jantar dançante em
do como padrinhos: por'homenagem aos pais ..

PrQmoção tradicionaC da parte,da noiva o sr.
.

e

'srá. Fäusi (Egídia) Mi-SCAR, ,iniciará às. 20h .

�uel, o sr. e sra. MárioAnote em:, sua agenda: .

(Ivone) Parucker, o sr.

Amo .

.

Carvalho e srta.
Renata, o sr. Fernando
C. Pereira e srtà. Pa
tríc:a H. Gallego e o sr.

. Alexandre Eugênio Bo-
ehm. � ,srta. Súzete
Eliane Gomes e, por ,par�
te do noivo o sr.' e sra .

I-Ie:mes .(RQsemarie) Fall-
�'gatter, .o sr. e sra.

Alceu (Safira) Zimmer�
<

'mann, o sr. Arllan BusÇ':'
ke e srta. OIeanine Mar
quaidt, o sr. Francisco
de Paula E. BrandãQ f)

srta .. Karin Kalkl:)renner"
o sr. Adriano Honoratto .

e srta.' Dolores.
Após a cerimônia religi'
(sa os convidados s'lr&p.,·
recepcionados na Asso-
'ciaçãó Atlética Banco do

Brasil, à rua Ouro, 185 •.

Aos distintos noivos, pais,
avós e démais familiar�s,.
os CUlIlpfimenlos' desta
folha, com votos dEq:nui- .

.

tas. . venturas
.

e felicida-
·des.

'
.

I,

�
.

�_j6Iaa� re16g1os�: pulsel�as," anéis, " al1áDç�, l,

prataria, .artlgos eJll ouro e tudo o ína�" päl'ã
;

,P'I'etieDtes ...
'

,Relaioaria
,Mar�chai Deodoro ,443

, '�Ivelida
e Getúlio Vargas nO '9

Crolljca
_ 'seus filhos -.erecem uma 'loja só para eles. \ ,"

, tuja 'Mamle Coruja' o castelo de· seu relzlDho·e;; ;,

I." prIDceslJlhá. Eaxovals para 'bébê,c roupâs 'In- :.

MitÖ-juvenfs, perfumes, bljouterlas, artlgo�< JUll'a �'
pteseiltes.

'

.' , o
'

·;..:.Rua Dario dO'Rlo Branco 168 _ Fóne.72-0695 -'::

Màmãe

,c.:" ',,">.� .. .I.

.. ':;'-'.":.:!'�;'!; {'�.:> ._��;_.:.;,�:�;_ ..
: ".-' 1.

;Kúà;.:;cél'�' :Procóp' Í'6 Gómes; de' 01Jvetra,' 184. J" .

.

.
-

: -� _.':.

.. ",' ,Fon.e 72-0209 ::_ Jar�.guá do Sul"

.

,,,: .

.

,r
I '

.�. oi .�'

RElÓGIOS
.P,RESENTF.F

"',,,j-'
-' SEMPRE' O MELHOR' PRESENTE' "c'

l\Ia,rechal Fioriãno' nO 29 _ Fone 72:- - úrü:>
"o, --

" :'} }.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
,

PEREIRA OLIVEIRA
. Consultas, Pareceres e Ações" sobre:

Inventários ,_: Se'p,arações � ·Divórcio
Alhnentos _ Cobra�ças _ Inq'l1ilinato
Con�ratos Atid�ntes de Trâ:Q,sito
Conflitos de Terras --, Legislação Agrária
Questoes Trabalhistas _ Apo.sentadoria e

Pensão. DeJesas Criminais e Júri.
'R. J. Pereira Oliveira
Lauro Perelra Oliveira

"
�. -' .. ':::"-'ADVoGADOS "

... R. Wahe['M�r�J;idt; 356 - föne '(Res.) 72".2194
Jàraguá do Sul

Aoa-oe ! I . �� ..

O"
.

, JVlatr.la�� "

Moda Infanto-juvenll para real�r ii
elegância' de seus fUho,. Um carinho

. ..' especial para o sêu'bom gosto.
.

Na Marechal Deodo_Io, 819 -'- Jaraguá do Sul':" Sc.

_,.,r
' .....

COl'inßoSo
"

. ,

�
.
.:., =.- ES�J\MOS P,RESENTES NA

BATIZADO DE DIEGO

,I

,. ,

l 8arão do Rió Sr.neo, saia 4
.' .

'FOfttE:72.2607 "

DA MALHA (

�..-;:.-
.....

FEIRA'

Avenida Getúlio Vargas, 97 _ Jar:aguá do Sul
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,.raguí do Sul jí vive 8S festeios dos seus fi2 aoos de fluacia
ract Clubs, na recreati
va da Marisol.
Muito esporte (página

15) e. Encontro de Co
rais (página 03) consta
da programação. Além
disso, uma série de shows
folclóricos e musicais a

conteoerão, ínicíendo
às 9h deste día 17, domin
go, no campo de pouso
de vôo lívre. com a Ban
da Má Compania. Dia 22,
sexta-feira, às 19 e 20

horas, defronte a Esta
ção Ferroviária, Shows

ração do sesqui�ntená·
rio dá nasciÍlllento

-,

do
fundador da cidade, Emí"
lio Carlos .Iourdan, dEr"
fronte a sua herma, na

Marechal Deodoro. Já
no dia 21 será inaugura
do o Posto de Saúde, na
Barra do Rio Cerro.
A 2a. Feira da Malha

fica aberta até o dia 25
de, julho, da qual partí
cipam 36 empresas do ra
mo.

cobiçada Sula Miranda,
irmã da cantora Gret
chen, com o seu gênero
sertanejo.

com Daniel Lucena e sua

Banda e o Grupo E:xpres
so. Dia 23, apresentação
do Grupo Folclórico
Nascente de Tradições
Germânicas às 14h30
na Soe. Aliança (Rio Cer
ro I I), às 19 e 20h, res

pectivamente, shows com

o Grupo Musical Cruzei
ro e a Banda Hill Billy,
em frente a Ferroviária
e, às 23h, baile no Juven
tus, com o Conjunto Gaú
chos da Fronteira,
Ainda na área de

shows, no dia 24, às 15h30,
na SOCiedade 'Allençe,
espetáculo de paraque
dísmo com os "Icaros do
Vale" e a contar das 18
horas, defronte a Ferrü
viária onde será arma

do um grande palco,
shows musicais com o

Grupo Arco Iris, a dupla
sertaneja Júnin e Júlio e

com a Banda Hill Billy.
No dia 25, feriado muni

cipal (2a. feira), o Gru

po Nascente ,de Tradi

ções Germânicas se apre
sentará às 10h:)Omin. e

às 14,16 e 18h apresen
tam-se Os Filhos do Rin
cão, Conjunto Texas
Shows e Para concluír, a

Da programação se

destacam ainda: a reali
zação do .: Acampamento
de Inverno da HM no CTG
Laço Jaraguaense e a

Feira de Arte .e Artesa
nato na Praça ÄJ;lgelo Pia
zera, neste sábado. Para
o dia 19, às 9h, comemo-

APREMA ALE�TA SOBRE D�TA:MENTOS
A APREl\-1A!SC suge

riu e está executando um

levantamento' técnico da
situação real e entregará
um relatório profundo, no
qual proporá' a organiza
ção da sociedade para a

cionar via Ministério
Público Os contrevento
res. exigindo a reposição
florestel .da área devas
tada. Houve críticas a

íneíícíêncía do IBDF e

da FATMA. Segundo Fis
cher, 60% da área dos
.morros é de preservação
permanente, tornando

possível acionar OS pro
prietários na justiça pa
ra restaurerern os danos
causados aO meio-ambi- .

ente.

o engenheiro Gert Fis·
cher e o assessor jurídico
Raul Tavares, da APRE
MA/SC, lançaram um a

lerta aos empresários e à
comunidade jar aguaense,
durante reunião da As
sociação Coanercíal, na

segunda-feira, de que em
poucos anos faltará á

gua,
.

motivada pelo des
tes, deslizamentos, asso

matamento crescente que
se observa,' o que pro
voca a seca das' nascen
reamento e a queda da

qualidade de vida. Eles
citaram especialmente o

Pico do Jaraguä, onde
foi feita a devastação de
vanos hectares" com

corte raso, para servir de

pastagens.
.

MS: PFL I PDS indicam n�lDes
thur Keunecke, Silvério
Orzechowski e Irineu

Stringarí ,

Já para vereança, 43

nomes manífestaram in

teresse em concorrer, to

davia, o número máximo
é de 27 vagas, que corres

ponde a três vezes o nú

mero de vereadores com

assento na Câmara. Para

a prefeitura, , Dávio Leu

apareceu unânime ean to-

. das as indicações, o que ,

leva a crer que a Con

venção o apontará como

candidato.

o PFL e o PDS, que se

unificaram em Massaran
duba. reuniram no ,'dia 8,
sexta-feira, cerca de 250

líderes cümunitários de

to�as as regiões do muni

cípio, quando foram indi

cados os nomes para
concorrerem a prefeito,.
vice-prefeito e vereado

refi no pleito de 15 de

novembro. Para prefeito,
os nomes apontados são
de Dávio Leu e Silvério
Orzechowski I e para vice

aparecem Rairnund Zim
dars,'Adéríco Girardi, Ar-

Encontro. de Corais hoje à \ noite na SER Marisol
JUSTIÇA VAI INCINERAR DOCUMENTOS

Festival de Canto Coral
Catarinent G, em Jareguá
do Sul (SER Marisoll e,

d a 24, em Florianópolis,
.

<lo Ciclo de jntérpr etes
Catarinenses para, no dia

28, marcar presença no

Encontro de Corais do.

Distri�o Eclesiástico de Ja

raguá do Sul, da IECLB.
.Já dias 17 e 18 de se

tembro, na cidade paulis
ta de Presidente Pruden

te, vai participar do' En
contro de Corais do

Nordeste Paulista. Dias

10 e 02 de outubro, canta
em Urussanga -.

ônico de Presidente Ge-
. túlío, COlaI Evangélico
Jaraguá, Coral da. SeAR,
Grupo Vocal Folclórlt.o
de Ibiraroa e O Coral
Santa Cecília, de Urus

sanga.

A Sociedede Cultura
Artística de Jaraguá do

Sul, Secretaria de Edu

cação, Cultura, Espor�e
e Turismo, com o apoio,
cultural da Marisol, pro
movem à partir das 20

horas deste sábado, dia

16, o Encontro de Corais,

que abre o programa çul
tural da semana de co

memorações dos 112 anos
de fundação de Jaragué
do Sul. O acontecimentQ
teré lugar na Sede Recre
ativa da Marisol, aberto a

comunidade do qual par
ticiparão o COI al Orle"

ríodo, excetuandq·se,. o
processo do primeiro e-.

leitor inscrito na Comar
ca. É facultado aos ínte

ressados, o requerusiento
de entrega de qualquer
documento, para preser
vação histórica.

o Juiz da 6Oa. Zona
EI eitoral, com sede em

Cuaramirlm, expediu, e
dital relativo à íncínera
ção de processos' de alista
mento eleitoral, no pe
ríodo de 08 de abril .de
1967 e 16 de junho de
1976. A data da incinera

ção foi marcada pl o dia 6

de setembro, às 14h30,·
nas instalações da Jara

guá Pabríl S. A., às mar

gens da BR-280.
Serão incineradas as

inscrições, segundes vias,
transferências e cancela
mentos ocorridos no pe-

o Coral da SCAR já
tem várias apresentações
progreinedas para agosto
e setembro. Dia 13 pró
ximo,

.

na Matriz S. Sebas

tião,
.

toma parte no en

cerramento do Ano Ma
ríeno e nos dias 19 e 20

de agosto participa da e

liminatória regional ao 19

Não serão incinerados,
segundo o edital, 'Os li-

-

,

vros de -regtstros de íns

criçôes eleitorais, as fi"
chas modelo .6, os mapas
e atas finais de apuração
de eleições, proclama
ção e diplomação dos é

leitos.

EDITAL DE CONVoCAÇÄO
O DIRETORIQ MUNICIPAL do PARTI-
CONVENÇÃO MUNICIPAL

DO DOS TRABALHADORES � PT do município
de Jaraguá do Sul - SC, por seu Presidente no

final assinado CONVOCA os senhores Membros
do Diretório Municipal, Delegado à Convenção
Regional e filiados do Partido, neste municípiO,
"na íorma da Lei, para CONVENÇÄO MUNICI
PAL a se realizar, no dia 24 de julho de 1988, nes

te munícípío, à Rua 'Reinaldo Rau, n? 299, 29 an-

dar, sala OS, centro.
Inícíando-se às 09h com término às I1h;·

na seguinte ordem do dia:
- Escolha de Candidato a Prefeito, Vi

ce-Prefeito e Vereadores à Camera Municipal,
para eleição de 15 de novembro de 1988.

Jaraguá do Sul, 07 de julho de 1988.

LUIZ HIRSCHEN - Pres,idente do Dir. Mun. do
PARTIDO DOS TRABALHADOREs - pT .

. ._._,,____...é':'"" ;_ >?-t·t"·
.
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::":"Jijr,�gu� .·d();.$�L-:' ß��l!ª_ de '16';:8. 2t :ae julho de 1988
'

'C', �:;".� '_',NAS.Ç�M.ElWO.S . (Altair) I.!P():�r�[,; �:: � ..
" . ..

.

'. :: ��! ",()9 �.• �lh� flh Éi-·01a--22· de, Junho .... -. _ ... ,e�.n.,_.J.ç ...ª�.L... . .l o.'
. "'. Rod:vigo, filho, Mércío . lÓi (Meral.ene) Müller; Ju- .

(Díríene] : Carvalho liander, filho Luiz (Agos-
DIa 23 .de Junho tinha da Rocha; Diego, fi-
Rudibert Jr., filho Ru- lho .João (Leonice) Se-.

díbert (Leonor). Winter' g_u_n_d_o _

Dia 24 de Junho ANIVERSARIANTES
. Lucíla, filha Nelson

{Gertrudes) Martins
Dia 25 de Junho
João Jr., dilho João

: (Isabel) da Silva
... Dia 28 de Junho

.
Ketlen Cristina, '

filha

Sidney (Maria) da Silva
Dia '.29 dê Juuho

·

'", Josíane ..

Carín, 'filha
N�ls�n (Anélía ) Medro:

.'

Dalton . Dirceu; filhó A-

demar (Ivone) Hane

mann: Taciana, fílha

· Gílmar (Marci) Spezia;
.Luís Odair, filho Odair

;, '(Adx:ianal Vaílattí.
• Dia 30 de Junho

, Camila,
.

filha Laércio
(J9ana) .

Van Vossen;
Maiara. filha Osório

(Isabel) de Araujo:
Di!i 01 de J1,llho
Jair Filhó, filho Jair

(Marizia) Murara
Día 02 de Julho

Thyana, filha Lotar

(Márcia) Hansen: Laura
.Camila, filha Dorlando

{Ivete) Köpp. ,

Dia 03 "de Julho
Jonathan Patrick, filho

Luís (Damaris) Hass
�.' Dia...()4 de Julho

, BtuÍia' CriStina,
.

- filha
'.;c "" BrU-Iuvaldo tCiistiné)' E-

·

wald;, Dioner, filho Isi
berto (Maria) Egert; Tay
ana, filha José (Sonia)'
'l'ages; Diego Amancio,
'{ilho

"

J ç1sé (Denise)
Schneider;' LUÍs' Gustavo,
filho Sérgio (CeglaciF)
Lange.
Qia 05 de Julho.

MAROOT ADÉUA GRUBBA·LEHMANN, OfiGlial dó R"
giatro Civll do i9 Distrito da Comarca de Jaiaguá do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil. faz laber que compareceram em
Cartório exibindo 05 'documentol exiaidoa pela lei, a fim de SO
babilitarem para casar. '" ae.IIÜD_

"-

Edital 16.152 de 05.01.88 ves Pereírs, 108, nesta
Milton Derettí e Sandra cidade, filha de Walde
Goreti Tomio miro Alves Pereira e Ca-Fazem anos hoje:16 Ele, brasileiro, solteiro, rolína- Olczyk Alves Pe-Sra. Edir Sasse Witt- operãno, natural de Mas- .reíra,

kowsky, Márcia Rosa- saranduba, rieste Estado" Edital.16.156 de 08.07.88
ni Krause, Harry. Beck, domícilíado e residente Pa1Ulo OUo Pf'uetzenreu
Valdemar da 'Silva, Alcí- em Nereu Ramos, neste ter e Andréa Alves de

. des Dias Raimundo, Ge- distrito, (ilho de João Brito
ní Lindemann. Derettí El Angelina Derer' Ele, brasileiro, solteiro,Dia 17 de JullUf tl. Ela brasileira, solteira, índustríárío, natural' deSra. Elleh,Sílvia' Pro- do lar, natural de Jara- Mandaguari, Paraná, dodöhl Hansen, Sra. Jaime guá do Sul, domiciliada micílíado e residente naAntonio' Bortolini, Sra. e residente na Rua João Rua, TaUbaté,' 214; emLori Splitter Mundstock. Bertolí, Agua Verde, nes- Guanabara, Joinville, nes�Sr. Osni Winter, Alvaro te distrito, filha de Ma- te Estado,· filho de Ger-
Bassaní, Nelza Niels , rio Toamo e, Maria Fa- not,Otto Jorge Pfuetzen-Dia 18 de Julho gundes Tomto. reuter e Marlene Gonçal-Sr. Waldemire Drews. Edital 16.153 de 06.07.ß8 ves. Ela, brasileira, solRodrigo-filho' Nivaldo Irsori Glasenapp e Ma- teira, do lar, natural de(Marlerte) Baue�, João dalena Venlt-es Joinville, neste Estado,Weiter, Landir Dalpíaz, I!ile, brasileiro, 'solteiro, doiníciliada e residenteValmire ,Bussarello, Fe- operário, natural de Ja- na Rua José E'mmendoer
lipe Jorge Meyer, Rei- raguä do Sul, domícilia- fer,1090, nestª cidade, fi-
noldo Diel. do e residente na Rua lha de flavio Alves deDia 19 de Julho

. João Carlos Stein, 354, Brito e Márcia Silva Al-
Sr. Levinus . Krause, Sr. nesta cidade. filho de ves de Brito.

Osnír Meyer. Diego Djo- Haroldo Glasenepp e Ma- Edital 16.157 de 08.07.88
nes Brandenburg. Srta. ria de Souza Glasenapp. Derval da Cruz' e Elflna
Kírían Simon, Taina . Sa-·

. Ela, brasileira, solteira,' Volkmann
brine, . filha Aldo (Sonia) comerciária, natural de Ele, brasileiro. viúvo, in
Bartel. ,Ivo Kamchem, T.uparendi" Rio Grande dustriário, natural de RioPaula "Ribeiro, Pedro clQ Sul, domiciliada e re- dos Cedros, nesta iEsta-
Schmídt,

.

Mônica Zils, sidente, Rua João Carlos do, domic�iado e resí-
Paulo Langa., Stein, 354, nesta cidade, dente na Rua 279, n? 118,
Dia 20 de Julho, . filha de Ladins Venites lateral da Walter Mar-'

S'ra. DivaSabino Tava- e Maria Bard. quardt, nesta cidade, fi
res da Cunha Mello ,Sra. Edital 16.154 de 06.07.88 lho de Antonio da Cruz
Tereiinha Reck Dumker, Marcos Andrei. Peters' e e Clara Campestrini. Ela,Sr. RudÓlfo Keiser, Sr. Teresinha Maria Henn. brasileira, s'olteira, di
Wigando Pscheidt, Sra. Ele, -brasileiro, solteiro, vorciada, do lar, natural
Alzeni dos' santos, AI- comerciante, natural de de Jaraguá do Sul" domi'vari! Gomes, Jülio Cé- Jaraguá do Sul, domicili- ciliada e residente na
sar Morbis. ado e residente na Rua Rua 279, n9 118, lateral·
Dia 21 de Julbo João Doubrawa, 227, nes- da Walter Marquardt,Sra. Lídia-esposa de ta cidade, filho de Daniel nesta' cidade,. filha de.

Hans Beyer, em Casca- Peters e. Eduarda Peters. Vitor Volkmann e Ema
.

vel-PR; Sr. Mário Mül- Ela, brasileira, solteira, Witt Volkmann.
ler, Sra, Gerta Wilke La- comerciante, natural de
win, Sr. ,Ademar Lotin Jaraguá do Sul, domici-.

Edital 16.158 de 08.07.88
Samir Sandro Fodl e Le-

.

Frassetta, Sr. Guido liada e residente na Rua
onita Terezinha BuzziFranke, Sr. Edgar Eggert, Cabo Harry Hadlich, 742,
1.1e, brasileiro,. solteiro,André Fernando Pradi, nesta Cidade filha de industriár-ib natural deem Itajai; Srta. Carim. Bruno Henn e Ruth Kie- Jaraguá d� Sul., domici-Leithöld.

'

neu Henn.
Dia 22 de Julbo Edital 16.155 de 07,07.88 liado e residente na Rua

Sr. Gilmar Edson Lielz, MárCio Butíchevits' e JcaquiI:n Francisco de

Sra.·' ,Maria Magdalena Joana Alves Pereira Pau�a, nesta cidade, 'filho
'b S Alf d E'le', brasileiro, solte.iro,. de Antonio' Fodi e -No-, FreI erger, r. re o

guerta Ehlert Fodi: .Ela,Neitzel. financiador, natural de
1 '1' It

. .

Jaraguá do Sul, domicili- )raSl eIra" so' eua, escn:

ado e residente na Raa turária, natural de Bene

Julius Versch, 37, nesta' dito Novo, neste Estado,
cidade, filho de Daniel domiciliada e residente

Buttchevits e Olinda Ma- �__� --':'......,.-........'_:"----'-�-.:,

E',
'

"1' b no inteiro.ria Rosá Buttchevits. la, Dê a seu amigo um presente que em re o a
".brasileira, solteira, do Dê umil assinatura do "Correio. do Povo .

lar natural de· Jaraguá Cz$ Cz$ 1.600.00, ,

do �ul,' domiciliada e re-

sidente na Rua José AI-

Vanessa, filha Vicente
(Maria) Montagna; Jo-

,
sEmeide

.
filha José (Ro',

,"se1)r) Laube
,

Dia 06 de Julho.

�: .'

, •. '�-r'Ta.tiana, fHha Walter
, ,

. (Miriap.). Kupas; Diego
.

Alceu,
.

filho Ademir (E,
.

lia) Lange; Rudoifo Hen

rique, filho Mi'lton. (J,a
nete) Reimer;. Daniéle,
filha José (Marli) Silvei'
ra; Zaira, filha Antoni::J
'{Cleyde) Pedri
Dia 07 de ;rulho
Diógenes Alencar, fi

lho Jorg-e (Ivone) Roos;

Rodrigo, _ filho Domingos
,

(Inês) ,de So.uza.
"

Dia: 08 de Julho
Adémirson, filho Ade-

·

mir (Silete) Ma�hias; E-
· dÉnilsoIi" filho I3l€rtolino

CORRE'IO' D�O POVO

Praelallas de CasalOellas..
,

Vendo. Tratar com'
Sr. Lima' Fone

-

D1:>D'
0152' - 521769. ·Despa·
chamos para todo o

Brasil•..

P A G I.N Ao O( �
.

na Rua Padre Aberto Ja
cob, 85, nesta çidaqe, fi
filha de Mabilio Buzzj e
Ida Buzzí.
Edital '16.159 de 11.07.88
Claúdio Roberto Kltme
kowski e Salete Jacobi
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
raguá do Sul, dOJniciliado'
e. residente em Morro da
Boa Vista, rieste distrito,
filho de Antoníz Klime
kowski . e Irma . Klim'e
kowski. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural<
de Schroeder, nesta Es
tado, domiCiliada e resi
dente em' Schroeder I,
em Schroeder neste Es
tado, filha de Alfredo
Jacobi e Florinda Ema
Sehmídlín Jacobi.
E:ctital 16.160 äe 11.07.88
RomUdo Anicete de Sou.
za e Simone Aparecida
Kreis.

'

Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de Ca
zeiras, Paraíba, domí
cilíad-, e residente na
Rua Águas Claras: 582
em Ilha Figueira, rieste
distrito, filho de Severino
Juvencio de Souza e
Aurélia Anícst., de Sou
za. Ela, brasileira, sol

. teíra, operária, natural
de Curitiba Paráná domi
ciliada

.

e

'

residente na
Rua' Francisco Hruschka
em Jaraguá-Esquerdo nes
te distrito, filha de Harry
Kreis e Elza Neves Ferrei
ra.

Edital 16.161 de 12.07.88
Rudibert MUller e Regina
Strenner
E'le, brasileiro, solteiro,
lavradOF., natural de Ja
raguá do Sul domiciliado
e residente em Ribe�rão
Grande da Luz, neste dis
trito, fHho de Germano
Müller e Adela Gessner
Müller. Ela, brasileira,
solteira, ope'rária, natu
ral de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente
em Estrada Garibaldi,
neste distrito, filha ele

Franz Strenner e Mafia
Radetz Strenner.
E para que chegue aO

conhecimento de todoS,

mandei passar o presente
Edital, que será publicadO
pela Imprensa em Cartó
rio, onde será afl�ado du·

rante 15 dias.

Respeite slnaUzação do trânsito.
.
Somos todos responsáveis pela s�ura�ça.

L í C i 8
J'araguá

TELEFONE SEM PIO'
'PARA AUTOMÓVEIIS

a

. Em . frente
Av.. 'Getúlio

ao ,,,A' Forum FQ�é.:. 72 - 0589' e Junto
Va"rgas, 26 - Fon:::'e::..:."2�.-.,;:.12:;.6�'1� ", -,1IiIIII��_'1""""---:-
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Foi âb�rta solenéni�nà
tê na noite de ontem, dia
15, a XVII CODIRC
Conferência Distrital de
Rotareet Clubs do Distrr'

_..-;' , .'

to 4'65, na recreativa da

Marisol. da qual partici
pam centenas de jovens.
A 'programação de hoje,
säbado, reserva pai'a' o

período de 9h30 às 11h30,
a palestra do ex-gover
nador de Santa Catarína,
Esperidião Amim sobre o

tema "Adrninístração -Pú-

A cidade exerce um- fascínio inevitável nos jovens
. que moram e trabalham no meio rural, Tanto que
mulíos dei,xam o'campo a cada ano no �rasil. Sã�
pessoas que, como quais€tuer outras, allmenta,m' ,

sonhos e vão em busca de süa realização ..A'Cldade
,

oferece o sonho da vidá agitada, davida sofisticada.
.
O sonho das manSões. O sônho dos carros de luxo.
() sonho do sucesso profiSSional e dá Hqueza. ;. ,

,

-
'

Mas estes sonhos estão ao alcance de muito poucos,
e acabam se transtormando em pesadelos na vida
.çle.!tuern�vem de,forá:.Qpesadelo da fome. 9.'" ,',

cpesadalo.da solid�Q.:O Resade'lo dasJavelas, lotacfcl.s
de pessoas que so aqyl descobrem ;gue nunca '

,deveriam.:ter deiXado sua vida na terrp. A .cidade
só é um sonho p�ra'quem a vê nas novelas. Aqtli;

,

ela é'a, mais dúra,· concreta e difícil reàlidade.
"

.

Quem tem raiz cresce na terra.

'SOUli:tCr'Uz•
Fazendo i�"azendo melhor.

!, "

'

blíca", no auditório (lo.
Sindicato do Vestuário.
O almoço .será no. refei�
tório do Grupo Weg e

das 14h30 às f6h30 ha
verá a apresentaçãó dos
trabalhos·,. de .Avenidas
pelos. Rotareet previa
mente incumbidos. Pos
teriormente vísítaçãe à
Feira da Malha, promo
vida pelo Rotary Club
e, a partir das 21h, no

-Baependí. jantar e. baile
de congraçamento,

aptesentação do Grupo'
Folclórico Nascente de
Tradições Germânicas,
que fará a sua pré-es,,-
tréía .

Para o domingo 'o pro-
I

grama prevê passeio aO

Parque Malwee, Represe"
o encerramento do' con-,
clave no Sindicato do
Vestuário às 1::' horas e

o almoço, na seqüência,
na recreativa' da Mari
sol ,

Jaraguá ifo,';SPI l-�;� d�,<:1&".. ..)2a éle JS!iQ é1ê, 1_ -- _:·e O a a It (J.; " D-O: - '_ - p tJ�V;.o ,�--,. ,�, .�·'G,I N Ä
.

05
jtz.

-

�:L .' �', _,.",.__ I. 4 L �,�"��.,,. �'", c;, •

EC c,..3, ",',� �_. _'.',...,.:
..

: 1 .alMt
, '1

..15>!U, ... � :".� ..J *Y.��,-;:M

glll"" da {= Ci�� j� p.1lili "IQtir�_ue ficar,prlili:êi?'seli'i_"
'ODro- término previsto', en(�ªt�fiàJS;-'���'bendo ','a: ,:riiunitário cercado" de persdös "'a; . Companhtá prímeíra parc�ré(aê C�_'

pera 'seis meses, está' ga- Prefeitura a doação. de maiores gararitías. ,

assim que inaugurado o 15 milhões, duas de ci�'
rantida a construção do um terreno

.. ,de �O.OOO PÓLO IRRADIADQR, quertel. A Companhia ,10 milhões€! uma 'de Cz$
.

quertel da Polícia Militar m7, terreplenagem .e .10-
.

'''0 quertel será a' aI< poderá abrigar até 200 5 milhões, Grande pär
de Jaraguâ do Sul,

.

que da a mão-de-obra.
.

A tura da importância de homens, entre soldados te dos' màteríáís. serão
abrigará a 4a. Compa:' Companhia será de porte Jaraguá do sul- para San- e oficiais, número que adquíridos na própria ci�
nhta do 8.9, Batalhão da médio, com 1',511,25m2 tia Catarina, com possí- será atingido gredatíva- dade, 'fato visto como
Polícia Militar. Convê- de área construída- bilidades futuras de ser mente à medida em que muito positivo ,pelo pré-
nío neste sentido, foi as- O quartel da �M de transíórmado em

.

Bata- Çl PM recrutar cs "- ho- feito Durval Vasel, que
sínado na tarde do . dia Jaraguá do Sul será. u.n lhão , Com isso, Jaragué mens à seus quadros, A destacou, também, a im-

7, entre J. Prefeitura Mu- dos três a serem cons- será o pólo irradiador da Cía , de PM se localizará pórtãncta da assinatura
nícípal e a Polícia Mili- truídos no Estado. Para segurança R toda a re- nUJ.n antíplano, entre os do convênio, para o qual
tar, representadas pelo o Coronel. Guido Zirn- gião, o que significa que bairros Nova Brasília e concorrera,n as gestões
Prefeito Durval Vasel e mermann. o empreendi- o recrutamento do pes- Jaraguä Esquerdo". da sua edmínístraçãe
p�10 Comandante da PM mento se viabilízará com soal será feito aqui mes- junto 'a Polícia Militar e

de Santa Catarina, Co": a comunhão de esforços mo", declarou o Coman- Os Cz$ 40 milhões se- o Governo do Estaao e,

ronel Guida Cardoso entre a pM e a- Prefei- dente da PM de Santa rão repassados pela PM também do depútad6 A-
Zimd"en:nann. tura. permitindo a otímí- Catarina, mensalmente, sendo a demar Duwe.
A obra, a preços de zacão do sistema de se- O recrutamento terá

,hoje, está orçada em 60 gurança da cidade, com inicio nas próximas se-, P escolhe seus candidatos, dia
-

24 .

milhões de 'cruzados, sen- o aumento do eletivo, manas, ,iniciahnente uma

do que a Polícia Militar melhora da qualídade e leva de
'

cinquenta söl-
repassará Cz$ 40 milhões o desenvolví.nento co- dados, que serão . incor-

Kolaract realiza �olferência em Jaraguá' 40 Sul

o Partido dos, Traba
lhadores de Jaraguá do
SUl marcou pera o dia 24

de julho.: a. Convenção
Munic'iI-�al para homolo

gàção dos candidatos a

pre.ei:o, vice-prefeito e

vereador às eleíçes de
15 de novembro. Será
em sua sede, nà rua Rei-

noldo Rau 299, 2.Cl andar,
O candidato a prefeito
deverá- ser o advogado
e presidente do Sindica
to dos T'rabaihadores nas

-Indústrias da Construção
e do Mobiliário, Clemen
te Mannes, e a vereança
concorrerão cerca de 15
candidatos.

-ADVOGADA
Dra. Auri1ene M. Buzzi

Questões de terras - acidentes de tränstto - 10-

ventcirl�s • cobranças e advocacia em geral.
Rua r�noldo Rau, 86 - sala 4 - Fone 72-2711
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"0' d··I· Ia' We'rl'er Sill'ge � _:_ A cabeça já não a- -;à. ��:�Z-b':_��. :�52 ::�. uma "
es, da C��ade (�VlIf ra laiS"

. .....

.. judä, :Inas tenho" boasplaca-,,::tm;uneta.'HÄ'-VA-;·· _·íii··...·i.Í!·.'iii-.·
'

...--..;.���_IiIíi;..-i;.;�����_������,����: lembranças. No tempo doGAS)'Vejo- que. osr negó,:-" de meu. --"phmd Victor nio Pereira, José Castí- 10 de julho, abençoado Bar Catarinense, um día,cios. estão prosperando. e Buchmann- e' um sócio a-o . lho Pinto, Olívía Wunder- pelo' Pe. José e os fes-
chega um alemão- de SPentro .para entrevistar. o .

1emão e aínda no Ri'o lieh, Edith Siiva, Cláudio tejos se realizaram na ca-
e pede tim. Underberg.seu dono maís idoso, que Negro. Com o' curso de Giostri, .éu fazia a hora sa de meu pai.. Tenho que. 'foi servido. Ele saiestá voltando 'da sesta. rádio feito por entidade alemã e o Milton, meu dois filhos: Milfon Ado-
do bar e 'chama a mulher- -- Podemos começar argentina e, "depois, na- filho, que considero o lar e Douglas Conrado.
e diz: "Kann'st rein konrb d t t d J - -Fez o exérdtot

Eh
a entrevista, sa en o eu cíonal, montei oficina melhor locu or e era-

men.· Hier' sind rlicheoo plet09 t d' ··u· índa partícípa - - Não, não servi. T t H' ibt' U d
nome m t

_ própria, conser an o ra- gua, q e ai.'
j.eu e. ler gl .s n er-M

.

W r t
. - T' Perdi meu l' rmão Gustavo

- - eu nome e e 7 dios do procedência ale- em ransmissöes. rvemos,
berg". Ele não o encon�'ner 'Stange. Meus pais a- mã, americana, holan- também. o departamento na Revolução de 1930.
-trara desde SP, sempret

.

d E I' d
'

d t t b - - E como vai de po-
b t

.

crescen aram am . a o ,m -

desa e, ,depois' os nacío- e ra ia ea ro, so o fornecendo outro i ter.'lia Waldémar.. Nasci no nais, chegando a montar comando de WalterPran, liticat
Esta foíem 1956, quandoRio _Negro�PR, RO día ..

um rádio de marca Wers- co e você mesmo fez - - Não sou de política, morava ào lado da Rádio.29.12.12, filho-de -Conrad ta, muito apreêiado. O parte de peça, ínterpre- mas pertenci- ao PDS. A
O Ernesto CzerniewiczStange e Ida Reínhardt, relacionamento com os tando O Padre Joel, junto rádio me

.

envolveu nas manda o "Nutzi" entreavôs e pais que emigra- rionegrenses me / envol- com as irmãs e Aldo Pra- campanhas, mas nunca
gar Ulna garraíe de caram da Alemanha que a- veu na montagem da da, Arlete Müller, Otto fui candidato 'a nada.
chaça velha, da boa. Ástravessava um

-

período.. Rádio Rio Negro, prefixo Mey e outros tantos que Guardo para .•ním o que. 11 hs. ele chega de voltadifícil desde 1870.
.

zY e qualquer coisa que nãó me lembro' no mo- penso da política atual.
ao "Correio" e pergunta-Est d ondet

t d' t - - E a vida socíalt
V

- - u ou a t foi a grande . novidade. men o, gran es in erpre- va: "Me disserem que .

_:_ � Freqüentei a'
- - O que o fez morar tacões. Os programas - - Sou sócio do Bae"

tem uma cachaça muitoDeutsche � ;E,:Varigel(�(:he em Jaraguá?
.

de auditório, alcançavam pendi, fui do Acaraí, boa. Vim experimentar. Schule. que tinha um
- -'- Com a instalação grande sucesso. Progresso, Juventus, do

ela!"O Alfons Buhr, cer-professor alemão, de n<?- da estação de rádio, - - Você teve outras Botefora B. C., onde fui
ta vez pegou 'uma tébua eme Gustav : Wunder, so

nasce4.a idéía, de ínsta-. ocupaeõest presídenteê ou 5' ve�es� escreveu' .com carvã., _em alemão. Depois entrei lar tall'l.bém '. uma em
- - 13m' 1953 adquiri Torço pelo Vasco. sou

"Cant-o 'do, Chopím", AIpara o CoI. Divina Provi- Jaraguá,e, cheio_de entu- o Bar Catarinense São paulino e' "Coxa
. guém gostava dê .chopidência onde as au·, síasm-, metemos a mão a boca maldita - como se branca".
ilhar! Hans Beyer umlas eram meio em alemão

na obra; junto com He. dizia pela presença per-
- - já está aposentado!

dia pergunta se podiae outra metade eIP. por- mero Camargo de Olíveí, Ihanente de políticos dos - - Ainda não, mas
trazer Artur Müller. patuguês e. a partir' do 59

ra. Feita a sociedade e mais diversos matizes, 'chego lá. Ta _ uma costelada naano era lecionado em
com o prefixS) ?:YP.9, en, por 3 anos e lá iniciei o - '-o Que pessoas deixou minha casa. O velho Ar-,vernáculo, Em seguida comendamos em São serviço de restaurante. lá em Rio Negro?, tur, por via das dúvidas

-

fiz,' o curso :no Instituto Paul<}, trä \!�rH,là Byngton,' Depois montei uma in- - - Hermann Zettel, entrou pelo lado e, desa-I\ionegrense, por ano e & Cia. e nela permaneci rlústria eo� Milton, {a- teu avô,. que com�ruiu
nuviado. fizeram . umaJ.tleio. Alguns anos de- de 194-7 at� 196�. A sua bricando transformado- o ,�scadarias da Igre�a bruta festa;. que tiverampois fiz curso por cor-

inauguração deu.-:e em res e bobinas da marca Católica, para o coral
que levar o "seu" Arturrespondência, de ele- 5'1 de julho_de 1948, m·. Wetsta, até os dias de ba�tante coment(,ido, o
pra casa. Bons tempos!tricidade e rádio Illas, '.!ha grande festa nh an- hoje, que vaLmuito bem. Artur Caesar; com asdescend�ndo de' pai mar- tigo' Baependi

.

e artistas - - Confessa alguma lanchas Lyra e Rosa, naceneiro; entrei nara a
da Rádio elube Parana-. religião? ,vegando à São Mateus e

. ma.cen'aria. (ie Erwino'
ense, de Curitiba. Nes- - - Sou evangélico lu- P. União., Eugênio Wass�,Ulemann & Paulo Schosig, te ano ela cO!Jlplêta 40 terano e meu padrinho m�nnsdOl�ff, .Fmílio vonpor" 3 anos, pas::ando a
cnos, Na época foi o mai- de batismo foi

. E�mílio . Lillliingen Hugo Neu-ganhár depois do 29 (,ino
ar acontecimento

.

em Metzger. mànn e mu:tos outros queque é qUando fiz um. a- töda a região, 'com locu- '- - Quanáo ca$out ficaram na }'loeira docardo. Como oficial, fra- tores como CiCerö" Mot- - - Casei com Erna Gas- tempo. ,

.

balhei alguns
.

anos em
ta, Arr'uda N'eta, "A'.nto- er -no RI'o

," ...
.o.gro em -

-. Alttumas coisas pi - ,

n ,.
. 1�1--,

.

�Rio Negrinho, 'na firma

Defenda o seu patrimoníõ contra sln�stros, pre-
venindo-se. Estamos as suas ordens!

PEDRAS PARA PISO, PISCINA'
E REVFSTIMENTO ,EM GERAL.

As melhores pedras naturais para sua casa.
.

.', Pedras pl plsos� plsc1�as, . paredes e.

revestimento ,em g�ral.
. ,

Rua üttókar Doerffel, 1.957 - Trevo BR-10l
:Fone 22-8956 _:_ JÓinV"ille.

'Pedras' Trefl
�,

Exl,inbrás
Comércio e recarga de extintores em geral

',Rua Joinville n.9 2.176 - Fone 72-1826
. Jàra'�tlá do Sul/se.

'

---�_.,�::o:;-s;

�I-
,

• Pa�ns aéreas \
..

lnácionais e iht�macionais)

'. Passagens rodoviárias

! : :::�=:�1ÄRACiUÃ TURISMO
'11 •

• Resel\la iJe hotéis ,

Agência d�Viagens' �--.__""

'1
• ,�ocações de veículos

Rua Epitácio Pessoa,4ó4-Fone 72-0977�Tefex(0474)341
, •. Sel\liços de. pa�portes JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA
..... ... � ;l'::H':�;.� - .;.:;j. � • �

..... ..t...... .. oi,-

�.� --------

AMOSTRA E RODEIO
CANCELADOS

3a. Amostra Agrope- ..
cuária, que se constitui
ria' na maior atração da
semana de, comemora
ções dos 112 anos de
_fundaç.ão de Jaraguá do
Sul foi cancelada. A Por- ,.

tp.ria 0076/88, da Secre
taria da Agricultura, A
bastecimento e d,a Irri
gação, considerando a

s::tuação·
. epidemioló2i-

ca· emergente em Santa
Catarina, -determinou a

tranferência "sine. die"
de vários eventos, dentre
e�es a 3a. Amostra Agro
pecuári� e o 79 Rodeia

'

Crioulo de Jrlraguá do
Sul.

'

,;
Também foram atin

gidos pei-a medida, o Tor�
, neio Leiteiro e Expofeira'
de Rio' do .sul, Expo[eira,
-e Torne.io Leiteiro de
Timbó, .Expofeil'a' RegiO
nal, de Agrolândia, Fes�
ta da Polenta e Expofei
rä de' Bovinos, Carne e

Caprinos de Rio do Oes

te, Expofeira AgropecU
ária e Arrema t.e de .Gado
de Presidente, Getúlio' e,
a Feira 'do Gàäo em ge
ral, de Tubarão.

,

-

As Festas do Colono,
desde que não

'- te�ha�
aglomeração de ammalS
continuam aut.QJizad�li.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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S_DlIe projeta .expaDsão da"rade de água e·liova"ejl,'çâO. detrâr.ê.8·'��;
o município. de Iara

guá do Sul t.em apresen-:
tado um dos .aaaiores ín

dices de crescimento po
pulacional urbano no

Brasil, chegando ao ín

,diCe de 8,15 por cento ao

ano, enquanto a média
brasileira situa-se

.

em

dois por cento. Com este

crescimento, terna-se di

fícil o acompanhamento
dàs infra-estruturas pú-.
blicas. onde a água não
é �xceçã,o. Segundº ()

diretor do Samae, enge
.nheiro Valnei José Beck-.
hauser, em .torno de- trín- .

ta por cento das residên
cias com água não réce
bíam o líquido durante o
dia, aparecendo samen:
te à noite, sendo qUe ein ,

algumas regiões onde o

consumo diárió era ele
vado, mesmo à noite fi
cavam privadas' do rece

bimento da água.
Com a construção da

nova estação de trata-

Lei Sarney: muitas melhorias à SCIR
A Sociedade Cultura

Artística d;e Jaraguá do
Sul está dirigindo agra
decimentos a todas as

p.essoa� físicas e jurídi
cas que, valendo-se da
Lei Sarney,. efetuaram
doações à SCAR, possi
bilitando,

.

com isso, mui
tas melhorias, dentre e

las o acréscimo no .1ílobi
líário, nos instrumentos
e na ampliação do es

paço físico, que compor-
.

ta atualmente o aníítea
trö, sala de exposições,
secretaria,' sala dos pro
fessores e treze salas de
aula, destlnadss a diver
sas atividades artísticas.
tais como pintura em

porcelana, teatro, ceral,
orquestra, piano.·

Cada vez mais a vida nas cidades se toma difícil.
Ecada vez mais a vida no campo tem um significado
de tranqüilidade e de realização. Quem não trocaria
a violência dos grandes centros pela solidariedade.
do meio rural? Quem não trocaria a (ßlta\de trabalho
por urna chanca concreta de progredir pe��al�ente.
Quem não trocaria. uma favela pela moradia digna
e o alimento sempre na mesa? Aqui no campo, quem

acredita, investe e se aperfeiçoa, tem a promessa
de um futuro próspero. Só junto da terra se tem a

garantia do trabalho, täodiücll de se consegUir nas
cidades. Só junto da terra se pode viver com

segurança. Sem temer crises. Mesmo assim, ainda
existem muitas pessoas que resolveram deixar aterra

.

paratentar a vida em outros lugares. E só lá-sozinhos
,
e sem nqd"l,. descobrem o quanto eram felizes aqui.

.Ouem tem raiz cresce.na terra,

SÓW'il8 Cruz ,.,
Fazenttb'mäis. 'Fazendo melhor.

violão, flauta, 'entre ou

tros.

Apesar de possuir uma'
boa estrutura' nas áreas
especificadas, a SCAR
ressente-se da falta de
um espaço. necessário PÇl
ra

.

apresentações maiô"
"res, como encontro de
corais, peças

-

teatrais,
convenções, filmes edu

cativos, exposições. Ies
tívaís de música, de dan
ça, cuja construção está
sendo objeto de amplos
estudos. E afora isto,
vein sendo elaborhdo um

projeto peisagístic-, e de
estacionamento, que será
ímediatamente executa"
do, após a sua aprova-

mente, . o Samae passou a

tratar um volume de á

gua maior, mas faltava
a unplantaçã-, de adutora
de 1·770 metros de com

primento � a construção
de um reservatório. Es
tas, contudo, foram exe

cutadas e concluídas no

final do ano passado,
possibilitando o forne
cimento de um volume
maior de água para o

'. sistema. \

O reseryatério locali
zado na rua Adélia Fis
cher, próximo da Ponte
Abdon Batista tem capa
cidade para . 10 milhões
de litros. Coan todas es-

.

tas melhorias o Samae

passou a fornecer maior
volume de água à cidade
e consequentemente as

localidades com -proble
mas de falta de água
passaram a recebê-la -du
rante o dia todo. A fal-

Barbada
Vendo terreno no

Loteamento Centenä
.rto (Weg. TI); 14x28m,
ótima Iocalízação. Pre-,

. ço: Cz$ 1.00Q •.{)00,00.
Aceito propostas. Tra··
tar fone: 24-1862' (Bl'Ü.-"
menau] ou 72·0618 '(Ja·

.
raguâ]-

-

fa do liquidÖ era'- -mals
acentuada no Jaraguá
Esquerdo, notadamente
após o loteamento São

Luiz, rua Joinville _ e la
terais, rua Jorge Czer
níewícz e .lateraís, regi
ões alta da Vila Lenzi,
.nesta última onde o pro-
blema ainda perdura.
NOVO PROJETo

.

A Fundação Sesp, ad
intnístradora do Samae
contratou uma- consulto"
ra para desenvolver um

novo projeto pera Jara

guá do Sul. a qual vem

desenvolvendo ,desde o

mês . de janeiro, com

conclusã-, prevista para
setembro. Este projeto
abrangerá as regiões aín
d'a não possuidoras de

- água, como ii rua Joín
vílle, após a Weg I I, a

té o bairro João Pessoa;
.após a rua Roberto

-

Zie
mann, em direção a três

'Rios do Nóitê "ê�:t; iinal
da Ilha da Figueira. A�
lém da possibílídads de
implantação de 'rede dE!
água, será sanado ds
vez a falta de água' nas
regiões que ainda pos"
suem o problema, que
atualmente não chega a

cinco por cento do total.
Dé acordo com o dire

tor do Sarúae, Valneí
Beckhauser, no desen
volvimento .do .projeto
está prevista' a constru
ção de uma outra esta- �

cão de tratamento com

capacidade de produção
de 200 litros/segundo. As
duas juntas, atuais, tratam
105 litros/segundo. A
nova ETA somente será
construída a partir ,

de
1990,' haja vista -que até
aquela data o abasteci
mento está garantido.

.

O 'projeto prevê, ainda,
maís reservatórios.

'_J

Assistência Jurídica à' MlcroempresárIös
LINCOLN SILVÉIRA

Advogado

Rua Felipe Schmidt, 86.
Próximo ao Superm , Ríachuelo

,
Fones: 12-2747 e 72·0523.

Desconto especial para associados da AMEVI

SilveiraAdvocacia
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�;,,5: :����;Clltá�l :ÇÍl�il,
CRC-SC aó).) n' 0075

Av. Marechal Deodoro 1.512 _ Fone 72.2218

,
-

. .

_.;" 'Iamt..
.

filem • c:ont'bels
�- Imposto de Renda
- R....tro de Mlcro-Empreia.

.,

Confira a efidência d.e nossos serviços.
Rua Barão do Rio Branco, 168 - Fone: 12-0695

.

'., Ortopedia e Traumatologia'
DR. MARCOS F. SUBTIL

Urgências':" consultas _ ortopedia íníen,
.:

til e adulto. Membro titular da Soc. Brasilei
ra de Ortopedia e 'rreumetotogta.

..-

,8 I e i D·
FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO'

Tubos, fossas séptic�, caixas de gorduras, cal'
xas de aterramento- calhas, palanques de varal
reto, palanques de varal tipo "T", palanques de

cerca, - palanques curvos para alambrados, tubos

para poço de diâmetros 80 e l�O, mesas para lan

chonetes, tanques de lavar: roupaS, tubos drenos,

anéis para Jardim, blocös para muros e outros.•

Verifique a qualídade de nossos pr'odutos.' .

, .

,

Rua Walter Marquardt nO -706 - Fone 72-1315
[resídencial] - Jaraguá do. Sul. _

'. ', ..

ÄUREA MULLER GRUB-BA. Tabeliã e Oficial de

.Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina. na forma da Lei. etc-

Faz saber a todos quanto este edital virem
que se. acham neste Cartório pars pt atesto os

'. títulos contra: ,.

::. "

;�AtVINO MOELL,ER -

i
Rua Jeinville, s/n -,

',NESTA - MECAN!CA J D - Av. 1'v1a1. Deo-

;�� doro da Fonseca 3309 - 'NESTA.
�

. -'
.

�i:"
"

."-
, .

E. como os' ditos devedores não foram
-

en-,

,'''(contréJ.dos
.

öu se recusaram a aceitar a devida .

, -intimaição. faz por .íntermêdío. do presente edítar
""

-para que os mesmos. comparecem neste ç�rtQri'0"
, .ne Rua Artur Müller, 78. no prazo da Lei, a fini
de liquidar o séú déqito. 01,1 então dat �a:zão por
'.q1;l� não o f�z, sob a,pEma,�e serem ·os referidos'
protestados na forma da LeI, etc· .

IH/Jaraguá/ do Sul, 14 de julho de 1988.

AHREA MüLLER GRUBBA .Tabeliã e, Ofiöal1 de
Protesto de Títulos,

'

c oa a s ro DO P'OVO

da Malha-

I'

.:

O' PODER LEGISLATIVO DE JARAGUA DO SUL, integrado
em todas as ações de tnteresse dä comunidade, saúda -os promotores e
os expositores da 2a. FEIRA DA MALHA, desejando-lhes pleno êxito
em suas vendas e nos seus negócios.

.

. ,

2a. Feira

nos produtos a
_ expressão máxima da qualídade [araguaense, hoje re

Que todos os turistâs e cl1entes de maneira geral; encontrem

conhecida. em todo o Pais.' Saudamos, -eníím, a todos que fazem o su-
cesso da "CAPITAL DA MALHA". -

II

II
II

I' ORIVAL VEGINI '

Presidente da Cämara de Vereadores de Jaraguá do Sul
II.

-r--�'-- ---- ---'--�------�-,�-:---:--------=--_ _!
. ,.

I'

I'

I'
(Ferdlnand() Plske)

Cobras & lagarlls

II

Tempos atrás fizemos {estrições
aQ comportamento do senhor Ivo Ko
nell, quando' fez referências desres-

. peítosas ao presidente da Câmara de

Vereadores, Orível Vegíní, Hoje vO_l
tamos ao assunto, mas para crítícar
o COmportamento do Vereador Vegini
que num ato inesperado retornou ao
PMDB, pediu desculpas ao Prefeito e

a :K()nell pelas' denúncias Ieítas de
graves itrregnlaridades "na admínâs-'
tração Vasel, dizendo que as fizera
como víndíéa pela dispensa de sua

mulher do cargo que ocupava na mu

'nicipalldade. De lambuja declarou que
vai retirar as denúncias, porque nada
há a denunciar.

Com isso o Sr..Ortval VegiÍli de-
. sonrou o alto' cargo -. que exerce, de
presidente' do Iegíslattvo, o que pa
ra quaquer homem decente, cônscío
de suas responsabilidades, SÓ deixa
ria uma atitude: renunciar ao cargo.

A sociedade [aràgueense
:

está a

gora na expectatíva do. que vai faier
o Poder 'judtéiárto em cujas mãos es

tão as denúncias de írregularídades,
devtdamente documentadas. ':segundo
se revelou. Pode um

,
Cidadão J

-

ainda
que

- ocupando o.maís alto c�go . do
Poder Legíslatívo Municipal denun
dar o Prefeito, seu Secretário de Fi
nanças, e depois Ir ao gabinete do MM�_
Juiz, e dizer-lhe: "me arrependi, que-

.
ro que V.Exl. 'considere .as .denúactas.

que fiz -come Inexístentes'tt.
,

.

Este Jornalista não 'entende de

�,pr���dÍin�ntos [udlcíáríos. 'nem _jeín
obrigação 'de entender. Mas para nós.
(j niinlmo que uma pat.ifal'ia- clessas a

carretai-ia ao ir,res_pons.ável (;u� a per-
'. petrou, "séria o Jqiz manda,r chamar o

Delegado e detenuinar que o .'respon
sável seja tranc�do .na cadeia. -

"

II II

I'

Naturalmente o triste proódi
mento de Vegini já começou a gerar
comentários. Um dos mais ferinos é o

seguinte: "quantos Cz$, $.$$$.$$$,$$
será . que ele levou nessa, hehl?

De qualquer f.orma' -esta cidade,
por sua. pujança econômica, por seu

imenso potencial, humano e material
não devia ser alvo de .tão vergonhoso
procedimento da parta de um homem
em quem boa parte do povo' confiou,
dando-lhe o voto- E se .se concre
tizou a volta de Vegínt ao 'PMDB, o

partido não tem outra salda senão a

de vetar a candidatura dessa figura
agora rolclórica, a qualquer' cargo e

letivo.
\

------- I

O 'PDS está déftnítívamente fora
da parada para as eleíções de novem:

, bro
.
vindouro. Dormiu em berço es

. plêndido, Werner Schuster i'esolvEliu
qUe ii tol1gação PFL!PDS não vai dar
mesmo, perdeu-se seís precíosos meses

que deveriam ter sido aproveitados
para semear na horta peeJlledebtSta,
e agora Josêt ...

-

É ä eterna' luta pela
fatia maior do bolo. Udo Wagner e

Werner Schuster, a dupla que enca
beçaria a chapa da _coligação, são em

presários. E é porque os empresários
não se enledem, não conseguem falar a

línguagem do consenso, que 08 jovens
do PMDB continuarão mandando a -seu

beI prazer nesta cidade "ab aeter
num", -sem consultar ninguém. fazen"
d� a pregação do tal de governo trans-

parente.
__ � __ _ _ I

Falar nisso, alguém tentou nos

explicar ísso. "Ora,' ê como aquele vi

dro Iumê. Lá de dentro eles Ios pee
.medebístas -

no governo) vêem todo o'

pOVo aqui fora. ]\tIas o 'povo: ".olhando
prá P.reJeitura.Cá dé fota não'_. vê o que
eles tão fazendo lá, dentro. C:omo. ó�
pOVo não se anima a entrar para re

clamar explicações ,eles vão adminis·
trando .... Governo transparente, sim

I'

senh·or".

l[Não é que ele tem' razão.? Não diz
o ditado que cada povo tem o governo

1
que merece?..

.

---------�----------------�--------------------.----------------
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SJeB, ' II 5� , ligar II . BraSileira
_

�de 'Calírils
A SoCiedade Jarague-.

ense de Canarícultura e

Ornitologia teve desta
cada participação, no .

cªmpeonato Brasileiro de

C�nários 'e, Pássaros E:xó
tícos, encerrado domín

,go em Blumeneu. na Pro-
eb. A SJCO, entre 32

congêneres' participantes"
obteve o quinto' lugar na

classificação geral e te
ve 16 canários seleciona
dos ao Campeonato/Mun
dial. marçaQ_ó . para Jil pe
ríodo de 11 a '25 de- julho,- ,

em Córdoba,' -s Argentina.
De acordo com Nélson

- JUIZO DE DIREITO DA 1l} VARA DA CO
MARCA DE J. SUL· sc-

l3DITAL DE, CITAÇÃO
O DR. CARLOS ABERTO DA ROCHA, JUIZ

I ÕE DIREITO DA 1� VARA DA, COMARCA DE'

I .

JARAGUA DO SUL, ESTADO DEI' SANTA CA'llA.
R1NA, NA FORMA DA LEI, Ele ...

;

FAZ SABER,a �odos quantos o,

presente ,edital de citação, com o prazo' de 30

(trinta) díés, virem, ou dele conhecimento tive-:
rem e interessar possa,' especialmente aos do
nos do terreno, que por parte de ANTONIA
PINHEIRO DA COSTA,' brasileira, VIUva, do

lar, residente e 'domiciliada à rua Alfredo Mann.

107, nesta' cidade � e Comarca, através de : sua

bastante procuradora, 'advogada l.ety Maria

Barbi, foi requerida a ação de' USUCAPIÃO nr-

, ,11,688, pare aquisição -do seguinte imóvel: Um

terreno contendo a área de 442,1,5m2,
_ edificado

com uma casa de madeíra, de ur. 10-1; localiza

do no lado par da ;lJ_a' 82 . Alfredo Mann, dís

tante 100m da esquina com a rua Rodolfo Hu.r:

nuesler, na cidade e comarca, de Jaraguá do Sul,

rieste Estado, íazendo frente em 15,00 m com a

rua Alfredo Mann: travessão dos fundos em

l8,37m com, terras de Eug'ênio Volpi: ,estrema do

lado direito em 26,:J'2m com terras de Waldemire

-6o�ge-s. e dolado esquerdo e.111 21,28m com terras

de Antonio Vegini Junior. consoante Termo de

Cessão de Díreito Possessório - Doc. nr. 4." DES
PACHO DE FLS; 26-v: Dia 25.10.88 às 15:30 ho

ras para a audiência de justificação de posse ,

Cumpra-se o que determine o art. 492, § 2° do CFC.
Em, 08.06.88 (as) Dr. Carlos Alberto da Rocha

Juiz de Direito. E:, para que chegue ao conhe

cimento . de todos os interessados ausentes e não

�abidos> foi expedido o presente edital, que se".

fá' publicado na forma da leí e afixado no 10-

cal de costume, no Fórum, .r-orrendo o prazo
da 15 días, para contestarem, querendo, a con

tar da Intimação da sentença que justtíícar a

posse, sob pena de serem tidos como verdadeiros
es falos alegados pela requerente. Dado e passa- .

do nesta cidade. e Comarca de Jaraguá do SuL

aós nove dias do mês de junho de mil e nove

centos e oitenta e oito. Eu. [Bruno Winter); es-

'Çtiv:'o\ designado, o subscrevi. .

.

CARLOS ALBERTO DA ROCHA
.Juíz de Direito

,
\.

Funilaria .Jaraguá Ltda.,

Çalhas e Aquecedor Solar

Rua Pelipe ·Schmidt. 279 - Fone 72-044S

Walter· Luiz Ribeirl
Alexandre' Dellagiustina Barlllsa

ADVOGADOS
Rua João Marcattq n° ·13, sala 305;

. �one 72-2815 _ Edifício Domingos Ch�ódirii
.�

araguá do Sul�SC..
'

Barg, presidente" da
SJCO, 212. criadores expo
ram os seus especunes.
onde a:, �Il'Vdad'EUa:r:agua
ense classificou três entre'
os

.

melhores do Brasi-l:
o- próprio N�lsori Barg, ,

maís
'

Leuro ·,Stoinski é
'Gilinar Píccolí. No Mun
dial, Jaraguá do Sul deve
rá também classificar al
guns pássaros.

-Obras 'nl
r Mllba

IRia

ESCRITÓRIO JQRlDICQ'-

'José Ilberto·,oárbosa·
,

- -� ,

A D V o G "\'1) o
.

�, .

, ..

Rua João Marcattó, nr. 13 _ 2° andar. Sala 204.

Fone 72.1869 _ Jaraguá cio (Sul'

A Prefeitura Municipal
ve.n executando o alar
gamento' , retificação 'e .

macademízaçä., da Es-'
trada Rio Molha desde
a, Gruta N. Sra. de Lour

des, sm
'

direção ao centro
'da cidade.'· A obra não
tem previsão. de término,
dada as díficuldades pa
ra operação- das máquí
nas e caminhões. Na rua

Preso Epitácio Pessoa es

tão sendo implantados
tubos de l,20m de díä-

. metro, para resolver' 0\
problema de alaga.aen
tos que ocorrem durante
as enxurradas; principal
mente na rua. Anita Gari
baldi, lateral desta.

e
I' PERS'AlaS • BOX � �SQ. DE ALJlllllti','Õ"

"i " PERFLEX
RUA .IOINVILLE. '131 • .iARAGuA DOSUL·1e

'" FONE: I0I7l. 7IGIIII ...

..___,

Persiana, horizontais e .: verticais, '

box para banheiros,·
.

'divisões, toldos, portas saníeaades, esquadrias
e cercas em alumínío.

Consulte-nosl Fone 12-0995.

Dr. Altevir A. Fogaça:, Júnior
,

Ora..OsvaUua Vargas, RO'drigues
� " ,_

' .'
,

•••. H ',' :..

AI? Y '�'G.A:,,»;Q,,;§., �.
�. !: �':""':-:�!4"'.:/':"�<-� -",;.' � ;- •

.( ,

Rua Domingos da Nova 102 _ Fone 12-0498
Jaragué, do Sul-SÇ_ .

'," "
.

Confecções Stielí:,:",Lfda
VesUDdo bem �oru e Crlant;. .:

- Vá conferir a mali vàr1adia coleÇ'lo .pt.ov�ltalido
"

as v8lltag� d� pr�o e c�'r1: "�!�t,,, ,,' ". .. .
� ,.

Fábrica e. Lo)à '1' 'Äv;'lVJãe'OeodoTt)'dà rôniê1:fi,"fír:"TÖg5--�'
F�"�®03 JaraguA ·do',-s:ui�:'::, SC,:'::" '," :\ ..

' l���" ...'.'
loja 2· Rua Reínoldo Rau, nO 530 _ F. )12 ..2�t lJ�'t::-

'

Jaraguá do Sul _ SC. . ",:' ,é,),

. .

.' "f'::t��.; ,<é;\;\'lf:CM:;� \; , �"'
.

rersiana!���J8fe����tl'Ó1end'oerftr
. ':�ri:{jl

'

;:t�:,!��'��;;���r;"'-I ,

"

','

AGORA TÀMB1!M·t.Äh){ic.lNßÖ?';��·{; _,: t
:

_

PORTAS E JANELAS DE MADEIRA DE 1� QUALIDADE

FAÇA O SEU PEDIDO,
.

NA RUA. 1AeOB .BOCK; 46-,AO 'LADO DO
-

BRADFSCO OU PELO FONE 72 _ 0247
JARAGUA 00 SUL - SANTA CATAllIN,A.

ClilDax.

" i,o;.
t ,.3;34" _ :lf1�Jn� 73·0259

;id�'J";

TUDÖ PARA NOIVAS
r ""':

",{

i-s : �-' MODA ·MASCuLINA .'�. -FEMIN.INA ·'.E.JNFANTlL• ..t, , ,

'_.Jaraguá do 'Sul _ Av. Marechal Deúdorõ 260 � Fone '12-0968
>" ti:,,;.. '-,

.. atiaramlrlm _ Rua 28 de A(losto,
� J ,-
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" p��tt.qu� Q R9tá..y: Viva-o intensamente
"EstfiBádlSSünö EUgênio' "

Agradeço ime;nsélniénte. o carinho com que você
teln apoíado as tnícíatíves rotärías, seja através do
.já consagrado "O Ql;JATRO-MElA-CINCO", -'

se-

ja medíente sua sempre atenta, solícita, efícíe:
te, irradiante e simpática presença em todos
os �ventos. Fa;ço�o em meu-nome pessoal e na Co
missão' Consultiva de Relações Públicas de
Rctary Jnternatíonal, da. qual faço parte,
Cóngratulo-me com o caríssimo amigo e compa
nheiro, convencido que a sua operosa ação muito'
contribuiu para a concretização do lema "RO'I'A
RIANOS:. UNIDOS PARA SERVIR, DEDICADOS
ÀPAZ".
Ao ensejo de um novo ano rotário 'que se avizi
nhai desejo' saudar o seu - ou melhor -

o nosso.

"Correio 'do Povo", os seus colaboradores, QS seus

leitores, especialmente os rotarianos, certo de
que cada um "PRATIQUE O ROTARY: VIVA-O
INTENSAMENTE" • _

Com os sempre calorosos abraços do corapanheí-
ro, amigo e admirador.

-

Ass. Sérgio Levy 22.06.88".'
COLABORAçOES

'

A coluna está à disposição do Distrito 465 e os

que dela tiveram necessidade de usá-la, desde

I

o �overnador' Luiz Roberto Franco, nosso gran
de Governador para o período 1988/89 até o mais ,

modesto "integrante de qualquer club rotário.
Estamos às ordensl
(D? ,c<>.J.nissão de Relações '

Distrito 465, Ano 1988/89)

:::'

•'
, fNrQRMA.TIV9 ROTAlUO

.' .'
.

,

�., O Qualro-Meia
"':-�

'_
. Cincif

J

lÄlblicas

Escritório 'Contábil Barni
Of�recemos serviços de contabilidade em geral
-e assessoría especial às,mícn, e pequenas em-
presas. ,

Rua VenAndo da ,Silvai Porto, 365 - lQ andar
Fone: 72 ... 1492

do

A Agência' de Forma
ção Profissional de Jara"

FAlECIMENTO
-

Oswald'o
Faleceu em 'dàfa de 5 do
corrente, às 3h30m., no

Hospital de Curitiba, do
Instituto de Medicina, o

estimado cidadão Oswal
do Duarte, aos 85 anos

de idade.
O extinto deixa viúva
a sra. Lídia \Vulff Duarte,
1 filho, 1 filha, 4 netos e

'2 bisnetos.
O seu fi.lho é o nosso

muito conhecido Osmar
'Duarte, ex-escnvao da
Delegacia de Polícia de

Jaraguá. do Sul. casado
com Ilse Mey, de cujo
consórcio teve a Beatriz
Margo e bagmar Elisk
beth, casada com Waldir
Níelson e a filha Lioma r
Terezinha, seu esposo
Egon e ós filhos Maur>
cio e Adriano Correia,
Os dois bisnetos são a

Luíza Caroline e Thais
Cristina Nielson.
Oswaldo

.

Duarte foi A

gente da Estação Férrea
da RVPSC ' de Corupá
por cerca de 20 anos,

aposentando-se quan:o
Chefe da Estação de

Porto União que é quan
cio .. passou à morar 'eM'
Curitiba. Estava

\

casa

do
.

com dona Lídia por
62 anos.

Uma insidiosa' moléstia
levou-o à morte ,'depois
de. longo soírímento. ,O ,

Faça c'erlo desde a

. prime'ira ,e'z.
, -

Duarte

gem Comercial: 'tein: 'rne
triculas abertas para cur

sos a .serem desenvolví
dos em julho e agosto.
De 26 a 29 de julho, com
vinte vagas, o curso de
Orçamento de Caixa, €,
dia 08 de agosto inicia o

curso de auxiliar de escri
tório, com um total de
vinte e cinco' vagas', to-
dos à noite.

.

Matrículas e informa
ções na Av. Getúlio Var-

. gas .621 Fone 72·2166
(Senac) .:

guá do Sul do Serviço
.

Nacional de Aprendiza-

seu corpo foi sepultado
no Cemitério Municipal
da vízinha cidade de

Corupá, depois de vela
do na Igreja Matriz

e Missa de corpo presen
te, Aos onlutados apre
sentamos os nesses res

. peítosos sentimentos Ide

pesar.

).

EU!IIRODOMeSTICOS
Freezer vertical Prosdócím.,
1 maís 4x19.100,00 - Mod. 422-05 --:-

.

220 litros - Super luxo, 110 ou 220 v.
TV a cores Semp-Toshiba 20"
1 maís 4x23,777,00 Mod. TVC-200
Tela de 51 cm.

MÓVEIS
Conjunto Lilian - 1 maís 4x11.690,00
Com sofás de 3 e 2 lugares.
Alinoíedas soltas.
Conjunto Rio Grande - 1 mais 4x

. �.150,00 - Mesa retangular elástica
cl 6 cadeiras estofadas cromadas.
Colchão �emi-Ortopédico Durocrín
15cm. - Pata solteiro 1 mais 4x de
2.890,00 - Para casal J maís 4x4.450,00
Dormitôria Casal Vanessa �- 1 maís 4x
11.100,00' - Padrão cerejeira, 12 portas,
PARA SE!U CARRO E, LAZER
Amortecedores Cofap de 14.:)00,00 por
9.90('),00 - Jogo de peças para Bra
sília.

Você já- planejou.a frocei 'de
'. ESTAMOS FECl{ANDO NOVOS GRUPOS DE TODA A'UNHA F O R D NOS PLANOS
36 e 50 MP;sES SEM ENTRADA,E SEM JUROS ATllÀ.vis DO CONséRGlO"UNIÃO •. AS PRI�/IEIRAS
ASSEMBLEIAS ESTÃO PROGRAMADAS PÁRA ES11E ms.

. - .

�...[
4",*� Jaraguá do Sul/SC À.�::",Mal; béodoro, nQ 158 Fones 72-1117, 12.1995 e 72..2&1.4

J--- -�.�:�'·:�m.T.m�j"."� � --�-- �� -é �����•.� � .

seu veículo"?

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o Grupo Polclõríeo
Nascente de Tradições
Germânicas, vinculado à

FUndação Cultural de Ja

raguá do Sul, fará no
_

dia

23 de julho a sua es

tréía, durante as. festivi

dades dos 112 anos'da
cidade. Tendo na coor

denação a professora Al

bertina Junses Klitzke, a

apresentaçã o será. às

14h3Omin e acontecerá
na Sociedade Aliança
dê Rio Cerro' II, durante
a Festa do Colono.

Leilão" :Ierneiras
Foi leiloado na tarde

de sexta-feira, dia 8, o

segundo löte de temei
res do Programa' Muni

etpal de Criação de :rer
. neíras, desenvolvido pela
l'PreJeitura e Acaresc des
de o ano passado, com

_

o
objetivo de melhorar o
padrão genético

\

dó re

o.nho leiteiro e aumen
.

tar a prOdução.· Foram
com peso médio de 134

-

qV_ilos, que 'somam-se as

1Z do primeiro lote ..

Agricultores, veteriná
rips, técnicos e autorida
des municipais estive
r8th presentes ao ato,
onde o prefeito Durval
Vasel garantiu a' - contí
nUidade dó Programa, aO
qUal julga muito .

impor
tat,lte, "pois' representa
um incentivo ao agricul
tor e- a perspectiva de
H),ilior produtividade; des
�. que sejam conduzidas
dentro do manejo ade
quado, com o apoio da

éitensão rural, através
do Projeto de Gado Lei
teiro". O leilão houve-se
no Agropecuário.

N�� sábado;' porém, às
.21 noras, o Grupo faz a

sua pré-estréia no
-

Clu
be Atlético Baependi,
durante o jantar festivo'
da XVII Conferência Dis
trital de Rotaract Óubs-

- Distrito 465. O Grupo

vem 'recebendo toda a

atenção da Fundação
Cultural, Centro Educa
cional Evangélico, onde
ensaia e, também, de
Malhas Malwee, qUe do
ou todos 9S trajes típi
cos.

'-'

Vegini volta 8e PMOB
"

"APOIA A ADMINIS'IRAÇÄO VASEL E CAN
DIDATURA DE KONELL"
1. Nesta data desligo-me oíícíalmente do Par

tido da Frente Liberal (PFL), em fUl\ção da dlfi
cíl situação da collgação entre o PDS e PFL.
2. Retiro publicamente nesta data as acusações'
contra a administração municipal, nas 'pessoas
de Durval Vasal 'e Ivo KoneH, em decorrência
dos esclarecimentos havidos entre as partes.
3. Esclareço, que as atitudes por mim tomadas,
íoram motívadas pela despedida injusta de mi

nha esposa das suas funções na Prefeitura Mu

n1cipal, quando do' episódio da eleição' da Pre

sidência da 'Câmara .

4. Lamentavelmente cometi um grave equívoce
_ ao sair do PMDB, por ocasião da eleição da

Câmara, pois confundi ·uma 'ação admInistrativa
da Prefeitura Municipal, com o partido, ao qual
pertencia, pois o partido não tinha,nada a haver

com problemas partículares .

s. Outrossim, aproveito a ,oportunidade para
confirmar que, quando da presença do Tribunal

de Contas em Jaraguá do Sul, na qualídade de

Presidente da Câmara', e. integrante da Comis

são de Fiscalização, Juntamente com. os 'demais

membros, pude, com.provar a correção nos anda

mentos das obras municipais e a cerreção e ho-.

nestídade das ações' do Governo Municipal, es'

tando Ué: maís períeita ordem. Sendo infundadas

portanto as notícías veiculadas por alguns [or-
.

nais. .

6. Nada tenho a ver com as matérias dííama
tõrías publícadas. nos jornais Santa Catarina �
Diário catahnense d03 últimos días, oontra a'

administração municipal,' tuncíonsrtos e verea'

dores. Pessoas vinculadas à oposição estão visando
indevidamente o meu nome para prejudicarem el
ou denegrirem a Imagem da Admíntstração ,Mu
nicipal de Jaraguä do . Sul.

Jaraguà do Sul; 07 de julho de 1988.
·ORIVAL VEGINIl-

I .

Presidente

" Clínica Veterinária
: . S.CHWEITZER

DR. W A L D. E M A R : S c H W E I T Z E R
" '

Clínica de pequenos e grandes animais, cirurgias, vacínacöe-.
raio x. internamentos, boutique.

-,

Rua Jolnvllle, ,n9 1.178 (em frente ao Supermercado Breíthaupt]
Fone 1�-2548 _ Jaraguá do Sul _ Santa Catarina

.

, O respeito mlitUo é o camiDho do entendimento e da busca de conquistas comuns,
.

, _
Vamos construir e 'preservar a nossa Jaragoá do Sul. mais hl,UDaDa e acolhedora.

'"",aui doSu' t�.z.��::-��=:��de

eM'eg,.um4· "udI ..
_.•_

:.DD

IIiTERIMOYEIS
�Inlermediária de

. Imóveis tida.
R. JGIQ Piccoli, 10-'" - fone 12-2111. - Jara�' doSul

- IMOVEIS A VENDA -

1 casa em alvenaria, com 160m2, na rua E-
quador, centro.

.

1 casa em alvenaria,' 350m2. piscina, pertel
r� eletrÔniCo, rua !Eusébio Dlyouy. Vila Nova.
1 terreno cl 450m2, na rua. Flor1an6poÜs.
1 terreno cl 787m2, rua João Fraozner, J.

Esquerdo.
' ,,-,

.

1 terreno cl IO.OOOm2; BR-280, px. Weg Qui·
mica.' ponto mdustrlal,

'

Rua Rel1l0ldo Rau 6'1 _ Pones 12-1390 e 12-2321
_ eRBC! 643-J.

- CASAS: em alvenaria, nova, com 99m2" rua
. João Franzner, terreno de 450m2. Alvenaria,
11Om2, rua Alfredo Schumann, terreno 600m2.'
Alvenaria roais' mini-mercado cl estoque,' rua

José Narloch 732, Jaraguä Esquerdo. Madeíre.;:
rua Leopoldo Veloso 40, lat. Pe. Alberto Ja

cobs, murada, cl 100m2, terreno 450m2 -;- a

ceita-se carro' de qualquer valor.
�
- TERRENOS: Loteamento Janta, Schroeder
1 cl 819m2; Schroeder I -cl 1.500m2; rua João
Januárío Ayroso cl 830m2; rua Arduíno Pradí
cl 408m2.

-,

- CHAGARA: Estrada Pedra de Amolar cf'
casa alvenaria nova, área 249.63Om2',

. / _'

ELETROLAR
. Comercial " de Peças' Lida.
Assístêncíe técnica em máqurnas de costura

tndustrtars e domésücas, peças, acessórios e agn.
lI.as em geral. _

Oferece também assistência técnica autorizada
.

em aparelhos Arno, WaUta, Britânia. Black ,;
Decket, Paet, GE, Bletrolux, Fame, Pandora: For
aos Lver, além do maís completo estoque de pe-
ças e acessórios.

.

Av. Mal. Deodoro. 1.309 ,_�Fone 72-220"

Jaraguá 'do Sul-Se
...-....------------�---__,..-::,/

=wr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�'!J'� É' SERVIÇOS DE TRATOR

Madeiras para construção e serviços de trator

:co.m profissionais altamente especializados.
;R.ull Joio Januário Ayroso, 112 _ Jaraguá Es

Jruerdo: _ ,Fóne 12,,0�09 _ Jàraguá do Sul _"SC.
; ,

Estado de Santa Catarina
Preíeltura Mulncipal de }araguá do Sul

D E C R E T O NI} 1.693/88
-

Declara de Utilidade Pública
imóvel de propriedade de Ade
rnar, Valmor e Waldemar Vieira.

, O PREFEITO MUNICIPAL/DE JARA-
GUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições e de
conformidade com o disposto no art. 69 do De
creto-Lei N9 3:;65 de 21 de junho de 1941.,
DE C'R E T A:

Art. 19 -Fíca declarado de utilidade
pública, nos termos do art. 59 alínea I, do De-,
ereto-Ler N9 3365 de 21 de junho de 1941, pa
ra efeito de desapropriação amigável OU judicial,
a área dé. terra abaixo descrita:
- 412,50 m2, edificado com uma casa em alvenaria
com área de 115,·20 m2 e 'uma ampliaçêo de
41,25 m2, fazendo frente em 16,50 m com a.Rua
260 - 13 de .maio, íundos em 16,50 m co.a
o 'Rio Itapocu, estremando pelo lado direito
em 25,00 m com Luis Vegini, atual Rua 97 -

Rin.ríe Janeiro, e pelo esquerdo em 25,00 m

com Edmundo Wille. Esta' área está matrícu-
lada sob o NI? 16.923.

Art. 29 - A área em questão destina-se .

a implantação de "cabeceira da 3ª" :ponte" e pa�-'",

s.ará a integrar O' Partrimônio Municipal na cate-'
goria de bem de uso comum. ao povo.. .

"Art. 3}? - As despesas decorrentes dO'
'

presente ato cO,rrerão por co'nta de .dotàçãa' PIÓ,
pria do orçamento vigente. .

,

Art. 49 - E'ste Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, ficando revogadas
as dispOSições em contrário,

'Jaraguá do Sul" 21 de junho de 1988.
D':1rval Vasel --:' PrefeIto Municipal

Ivo KôneR'- Seer. de Admlnistraç�o' e .Fin&pças

1f 7,}: ����.�; � :;' -;:
-

���.:.- j' ...: _.- i... h: _, ,;·n81t·�·� -::'�_'-O'R R E i�'O- !tO' �'flj V'Q� �.;��::::-i:- P--Ã�-Q I��.a;_·JanPá�--5t.lf.�.',-Se�*,<(lê::--�:.a' 22 ,��,J:U".� .. d��" � fJ,.�;__,_:".··���· iii"":·_···IIiIí· ·.'.'_··__IIi·_·.';iíl4"Iiii�;'iiiTiii�\·.);.....:_,.:.':llliiillll'·.:�"."t-.;<•.I!!I!!!!!I'_""_<_'·.-·""_"·;._!f
NotiGJas d�e Guar� lrlm . mo'wü lodo, no pr�ble'
',.'

"

O problela hab'ilaciall[ .. _, _,._-�����:!�;e, al;uns; :s�
-.........-... ..._iíllÍlllJlIII!lIIIi._.....

-

...� á 'falta, de proVidências
.

Nosso. confrade FOLHA melhorar' o vísuar : da não' tem' raiz naqu�les"; POPULAR, de Guarami- crescente Guaramírim dos que são os pro.priétários
rim, tendo à frente Mar. que vem do norte em di-. 'daquelas terras. Alémcial David Murara, co-

.

reção de Jaraguá do Sul, do suposto "terreno de
mo diretor e Oscar Je- Blumeneu e Vale do Ita- marínha", pessoas dEi
nínchen, como editor jai acima até o extremo 9- destaque tem conheci-
responsável, na edição este catarinense, não habi- mento de que, para a
estréia, de 24 de junho tuados com essa brusca construção da SC-301
de 1988, aborda aspec, decadência humana, que estadual, houve por part�,

.
tos da habitação no vízí- a operação em cause cone, do estado a desapropria:"

nho município, que se segue esconder o proble- ção de uma faixa deíndustríaliza ;

repidamen- ma. Ele existe e deve compreende a pista dete. ser solucionado antes que rolagem-. e as margens a;
O enfoque' do surgímen- a margem esquerda do· té determi'nados metrosto de uma favela às ·rio Itapocu modifique a- para cada lado e ql,le,margéns da BR-280 é té o já comprometido mí- agora, ou melhor, de unsde palpitante atualtdede lenar curso de água, "de ternpos a esta parte a
e representa um hiato no um "Iado e pode, com fa- administração e nsean-desenvolvimento integra- cilidade ocupar também zação da rodovia está àdo da região. Depois da a outra margem, se o cargo' da Polícla Rodocirculação da "Folha Po. "poder de polícia" não viária Federal, daí por'pular", OS

. usuários da tomar adequadas provi- que à cautela do prefeiBR.280, tem seus olha- dênciäs ,

-

to; Aguiar na abordagemres desviados pare essa Em contato com pessoas do assunto, 'que não émancha da',' SOciedade
.

representativas da vizi- ta-o' 'fá.CI·1. como se su-brasileira, qua deve �r nha cidade, elas admitem põe.
resolvida o quanto antes á gravidade do problema, Para
possível. Claro que não mas as opiniões se diví
é retirando OS pobres Ia- dem, quanto a quem te,
velades do local,' para' ria responsabllidade,

.

co-

NA HONDA

1.

:�CONCESSIONARIA HONDA DA kEGIÃO. CO
'MaRCIO DE 'MOTOS, ASSIsreNCIA TECNICA

E BOUTIQUE HONDA-WAY. '

ENTRE NESTA H O N D A DA MENEGOTTI

'MOTOS E SAIA PILOTANDO A SUA :MÁQUINA.
Rua Adél1a Fischer, 239 (Rodovia BR.280)

Fone 72-2999. _ Jaragué do Sul _ SC. Ó»;

,
.

OPPU'SVíDEO
CLUBE E LOCADORA

LANÇAMENTOS DA ,SEMANA

Beth Carvalho ao vivo em aaontraux

(Schow)
Reborn (Drama)
Choose Me (Drama)
Caçador de Andróides (FiCçã:o/Avent.)
Brincando com Fogo (Aventure)
King Kong (Aventura)

.

-,

Comboio do Terror (Aventura)
Segurança Máxim.a (Avent. /Susp ..l .

Uin Tira da Pesada II (polie./Avent. )
Por Favor Diga·... Sim (Comédia) ..

LassiteF�Urn 'Ladrão quase Perfeito !policial)
E a superprodução de Brían de Palma Os

Intocáveis (Policial)
.

f' �

I
I
I

� I

E o Monza chegou na frente. :Monza, venha búscar o selj
_-

í' .

.' .... ."

Ficou comprovado, é o carro. ' "na Efl'\IT1en<'jörfer Veíoulos:
;' ",c<cé �'0mprarr:a;:hofe;''''.·" �., preferidt:rcj(rJ br,asileiros, o revendedor preferido'

. �J i;.ldr:pü,ll1€::--I:e eJo pr!?çú?"· .' Se v0cê t::r.ll)ém prefere o ChevrolEà: I

-....;��I����,h.'S���1r;�.,*�������".?L . ·-�:F.!l$.. � k_..... J..
J "._. . '-IH! to •• �� •._;.ç_..;.)'f&:f.�'��f!",,'ç�... �,..

W -

r.

completar a infor:..
mação, este semanário,
procurou o. Poslto insta
lado nas proxidadss, pe
las 21, 20 hs .. do 8 do
corrente, que �

se achava
fechado, apesar de. ilu
minado, impedindo de
colher dados que pudes
Sem solucionar satísfato
rtamento as tnformações
procuradas.
Diante 'do exposto, é de
se esperar' que as elas-

; ses cO:Qservadoras do vi,
zinho município junta
mente cam o prefeito
encontrem um local ade- -

quado para o "assen:e.
menta daquelas famílias.
cujos pais trabalham CO�
mo operários nas índús,
trias de Guaramírím evi'
tando qUe se repita�

-.

as

construções que tanto

constrangem as pessoas
que passam por aquele,
local.

..
.. ) .

. OPPU'S ViDEO CHEQUE o sistema de
.

ioca:çãó mais barato da cidadé.

E. V. S. Julho/Bê

Vendo Xerox
660

Temos para venda
máquina fotocopiadora
Xerox, modelo 660.
Tratar na Rua Coro
nel

.

,Proc.Ópio Gomes,
�90;- Fone 72-.0091. .,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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[i.) 3 a ij ,.)tI') q:,It'.l
Fundação: tO de Maio de 1919

CGC 84.436.591/0001.34
Diretor:, Eugênio Victor Schmöckel

10m •. Prof. DRT-SC n.? 729 e Dir. Empresa
Jornalística n.? 20. Membro Efetivo do Inst.

Históriêo Ei Geográfico de SC. Redator: Flávio
José Brugnàgo -:- DRT/SC n.? 214.. Repórter:
Yvonne A. S. Gonçalves DRTISC n." 219.

Redação, Admírílstreção e Publicidade: Rua
CeI. .Procôpío Gomes de Oliveira n.? 290
Caixa Postal 19 - Telefone (0473) - 72 0091 -

89.250 - Jaraguá do Sul Santa Catarina.

Impresso' nas oficinas da Orgenízação- Contábil
"A Comercíal" S/C Ltda.

,

Assinatura para Jaraguá do Sul. Cz$ 1.600,00
Assínatura

.

semestral, ' Cz$ -900,00
Assinatura Outras Cidades. Cz$' 2.000,00
Número Avuls., .... . . . . . . . . . . .. css 40,00
Número Atrasado .. . . . . . . . . . . Cz$ 50,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza

� Cia Ltda, Tábula Veículos, de Comunicação
SIC Ltda e Propal Propaganda Representações
Ltda.

Este Jornal é associado à ADJORI/SC e

ABRAJORI

Relojoaria AV'ENIDA
As maia finas . sugestões para presentes,

jóias, relôgíos, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria' estão DI

RELOJOARIA A�A

Na Marechal e na Getilio Varl"

«lFHO ....
-

.

. vIAçÃO CANARINHO LTOA.

Programe bem as suas viagens de férias e

recreação. A "Canarinho" coloca à sua dis

posição Os modernos e confortáveis ônibus da sua

frota. venha.conversar conosco.

Av.. Mal. Deodoro, 981 _ Fone 72-1422

Tubos Santa Helena' Ltda,
Tubos de PCV (eletrodutos), ·tubo� de. Concreto.

Tubos de Polietileno (mangueira. preta).
Fábríce: Rua Joínvílle, 1016 _ Fone 12-HOl
Escritório: Rua Cei. Procópio' Gomes. 99

F"'�e 72-0066
..
_ Jaraguá do' Sul _ SC

Lanznaster
_ � HORA' DE BRILHAR

,
Jóias, relógios, alianças '.'

.

presenteS fiii.os é com "a' f:'6ve:
., ;,_,', - ,

, LANZ�ASTER,>,:".,
Marechal q�odörQ, �91'.o:.-· Jar�g1}� �dQ ßl!A�'�,: _f

"A Hístóría de nossa gen te não pode ficar só na saudade".
O Passado s6 �importante se o seu' tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HIST()RIA ... ·Barão de Itapocu

.•-;0- -

.;:..,/ , II

.,.. HA 40 ANOS outros roubaram .muíto, e pesando
�m 1948, a cidade dava seus maís do que' qualquer chumbo rou-

,,:eassos de progresso e a prefeitura. bando. estão em liberdade, Agradeço,
despachava 32 requerimentos, em aneu amigo. Ass. J. Quadros".
uma semana e desses tosnemos panl HA
comentar o de: n9 409 - Rudolfo Kohl-

'. 20 ANOS

ba�h, nada meís. nada menos que o sr.

- - Em 1968, a FUNDAJE - Funda

Heinz Rodolfo Kohlbach -

o hoje .Co-
cão Joínvíllense de Ensino,.:: reunida

mendador Kohlbach -

que na outra
deliberava a criação de dois novos ór

ponta da rua CH Proc, Gomes de
gãos: o CEDEPE - Centro de Pesquí=

Oliveira, na colina, tem a sua fábrica
fias de Desenvolvimento Econômico

de motores, daqueles que a TV faz
e. o Colégio Uníversítárío, que tinha

a propaganda. "Ponha o língua no céu
por finalidade preparar alunes que

do boca e diga . Kooohlbachl iE�e,
desejam freqüentar cursos superíores,

por seu procurador, requeria. "habíte-
que não teriam necessidade de se sub

se" para ocupar' uma casa na rua 6,
meter ao vestibular. O tempo encer

nesta Cidade; nl? 502 - Sérgio 'I'homsen regou-se de de.nonstrar a sua ímpra

se . estabelecia na esquina dà Proc. ticabílídade. Os vestíbulares continuam

Gomes com Domíngos da Nova, per-
- - N_ão são só os . irlandeses que
gostam de provocar tumúltos em

to do Cesnitérío Municipal, com, fá-
bríea de velas de cera e n? 522 -

o
campos de

.

futebol, como aquele .a-

dr. Álvar0 da Costa' Batalha, médico
contecido na Europa. Um jogo rea

famoso, requeria licença p/retalhar sua
lizado na Argentina; entre o River
Plate x Boca Júníors, resultou em 13'.

casa e fazer diversos, reparos ;na-l>rê�.
E,p. Pessoa. Diz. na imprensa retalhar. pessoas mortas e 42 em estado grave, .

Na verdade ele queria é retelhar. Ele
no "Estádio Monumental. O mau'

não era de retalhar ninguém. Outros, funcionamento de uma borboleta nu.n

maís tarde o "retalharam."
dos portões e 'papéis incendiados jo

__ O Presidente da junta de Alis- gados das arquibancadas, provocou
tamento Militar, sr. Waldemar Grubba.,

. o estouro humano sendo esmagados
convidava Os abaixo mencionados, pl .

e písoteados, a pior. tragédia esportiva
receberem' seus certificados de reser-

da vizinha República.
. '.

vísta: JOsé Pereira· Helmuth Baehr,
� - Artur Günther, pela Portaria n?

José Fernandes, Hermes Nogueira,
21,' recebida do pref, Victor Bauer,

Alitor Eggert, Alfredo Möller, Adolfo
mais 90 días, como licença em pror

Specht, Paulo Kirsch e Paulo Gustavo rogação e, João Mathias Verbínnen.

Carlos Buttendorff. .
pela Portaria 25, funcionário aposenta

_ _ Guilherme Pradí, na Mal. DeO- do, era contratado, por 30 dias, para

doro, 491, avisava que era agente au"
responder pela Direção do Departa

torízado do "Estado de São Paulo",
mento de Expediente, Educação e As-

o maís completo jornal do'Brasil.
sístência Social, com a gratificação

HA 30 ANOS
de NCr$ 200,00. Bons tempos!

- �. Em 1958, estava sendo prepa- HÁ 15 ANOS
rado em Curitiba-PR o IV Contin-

� "-- Em 1913, o prefeito Eugênio Stre-

,gente do I I I/2<? RI -' o Batalhão Suez. be, sancionava as Leis n? 418 a 420,

o Brazilian Batalion: da UNEF - UniterT_ que autorizavam a desapropriar ami

Nation Expeditionary Force, do qual :gável ou judncialmente, áreas de
� faziam parte jovens de Jaraguá, Co- terras que menciona, para

.

abertu"

rupá e Schroeder, nas pessoas de Má- ira e alargamento das ruas 53, 26 e Es

río Marinho Rubini, Sido Thiem, Ge- trada Nova.

raldo Ender. José Garcia e Gerson
- - Transcorria o 609 aniversário de

dos Reis. Partiam a 10.01.58 e retorna- Constantino Rocce, Rubini no dia 8 de

ram em 01.12.59. Era dura a tarefa julho, filho' de pioneiros na colonização
de paz entre. dois inimigos que atira- €Ie Jaraguá do Sul, casado Com Ma

vam sem olhar em quem. O 1<? contin- ,ria Hruschka e, por isso era saudado

gente chegava à área conflitada no pelo "mais antigo".
início de 1951. Dá pra escrever uma.'

- - A SCAR - Sociedade Cultura

longa história o sofrhnento desses .Io- Artística tinha nova diretoria: Pres,

vens que. na guerra se dedicavam .3_ Amides
.

Martins; Dietrich Hufenüss''

manutenção da PAZ, Uma missão di- ler, Vice; Guida Fiscner,' 1<_} Secr.:
ferente! Acreditem! Ewald Boss. lÇ) Tes.: Francisco Fischer,
__ "Thi_Angelina", assim se deno- Diretor Musical; Ralf Botho Hermann.:
minava a pessoa. quee publicava na Dir. Dep, Fotográfico. O Conselho

II imprensa da cidade uma foto, mostran- Fiscal: Walter Hille, Emílio da Sil-

'do a Orquestra Sinfônica, de JaraQuá: va e. Eugênio Victor Schmöckel.

II.. com 1:)' componentes, tirada após uma
- - Na coluna do F:RITZ DO H'A

prograJ?ação no palco da antiga -sede� POCU, o próprio explica a interrup·
,da Clube Atlético BaependL' .' ,ção de seus trabalhos: "Ausente es-

-:-
�' Jâniö estava na J.fioda. Da fe�-' tive por algJ1!Das edições tanto qUe o

. rovia r<nJ,bavàJ;ll chumbo e. o filho ·de
. Schmöckel,. o.

�

9lJefe, já estav:a apreen·

'ª� él,p<?s escreve ao Gov. Paulista, pe- ':sivo esti�,.�.
.

: � também o Fritz

dindo' ampar'a� o seu pai. Ele escreve' enfiado.�
-

> .' malas· Foi diferen-

1lJffi fàmoso 'bilhete: "Honrado dr. Jai- te: o Fritz foi enfiado num porta-seios;
J;ll'é�':tinlra. ,A�rqços; Aí vai a carta. 'Convenhamos" se encontrava muito

. .Atenda. Sei "que pössá apelar para (»
� bem agasalhado nestes tempos de chu

,cora�o_ do gfanÇ.�. ,paulfsta. Não seise' (va reumática. Tá �xplréâd'ii a àusêncía
"I). . operáríQ -roubou' o chumbo. Sei qUE'; do Fritz, sem porta-seios. ,

".... .... :.......
.' .

Fotografias. _ eqldpameDtol de-eine
.

fotp _ .�9tn· e "Ideo.
'

..; :.�. ; ".
. \1ci!pchal Deodoro 302'

. ,

fpn� '12-0181
:: '�)�_:.;,J . f t. '...".-f;
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J'ataguá do Sul';";' Semana de 16 a 22. �e julho de 1988 'CORREIO

Coluna
Evaluélic�

rações serão na escola
Alberto Bauer. ENCON
TRO: Em Três Rios do

Norte, dias 16 e 17 de

julho. Tema: Vida!. ·Qual
.

o seuverdadeiro sentido?
Com Pastor Carlos e

Pastor Nésto. Saída día
16 às 15h do Pátio da

Igreja Centro- CULTOS:
Domingo às' _8h30 e às
19h, íníormal. todos' em
português. LEMA: Assim

já não sois estrangeiros
e peregrinos, mas conci
dadões dos santos, e sois
da família de Deus.. Eíé-

. sios 2. 19.

CONVI'l1Er: A Paróquia
Apóstolo riago convida a.

participar do culto às
lOh do dia 17, domingo, .

em terreno na rua Roberto
Ziemann da família Ro
sel ond� f4erá edificada
a sede da Paróquia. São
5 anos de trabalho regu
lar de cultos, 100- culto
na localidade e o 19 cul-'
to no terreno, após o'

mesmo haverá uma chur
rascada para .marcar o

acontecimento. Em caso

de chuvas, as comemo-

Informe Paroquial - Paróquia Silo Sebastião

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO - Neste final-de-seniana
acontece a festa da Matriz São Sebastião. Os festejos
populares com jogos, bebidas, serviço de bar, restau
rante e churrascaria iniciam ao meio dia e, às 19h,
haverá misse festiva. No domingo, missas às 7i9 e

19h e durante todo o dia, a fesfa popular.
HORÁRIOS DE MISSAS -Neste sábado, às 19h na

Matriz, S. Luiz Gonzaga, S· Judas Tadeu e S. Fran

cisco. Domingo às 7,9 e .19h na Matriz e às 8h em

São Judes Tadeu.

FURGÖES CARGA SECA, ISOTERMICOS, FRIGORÍFICOS
E CARRETAS DE 1; 2 e 3 EIXOS

.

Jaraguä Esquerdo RUi! Dr Enrtco Fermi. 113 . Fone 72-1077

Máquinas, móveis de aço, escrivaninhas, ventiladores, móveis estofados,
fitas, relógíos de ponto e acessórios em geral.

Rua Venâncio da Silva Porto n? 353 _ Fone 72.1492

Loja.
·.Mamãe Coruja

A MELHOR OpçÃO EM ARTIGOS INFANTO-JUVENIS E BEBE PA

RA A ,ESTAÇXO OUTONO - INVERNO.

Rua Barão do Rio Branco, 168 .".... Jaraguá do Sul - SC

I

DO PAGINA 14PO V O

EStado de Santa Catarina·
Prefeitura l\'l'unicipal de !.araguá do Sul

. L E I N9 .• 1.190/88
Concedo Revisãº Salarial
aos Inativos, '.

-
.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
no Uso das atribuições que lhe são conferidas,

Faz Saber a todos os habitantes deste

Município que a Cêmara de Vereadores aprovou
e ele sanciona a seguinte Lei: .

.

Art. 1.9 - Os Servidores Municipais Ina
tivos que não foram beneficiados pelas reclas

sificações de cargos e revisões salariais adota
das na administração municipal, terão seus

proventos revistos a partir de 19 de julho de

1988.
Art, 29 -. Serão considerados para efeitos

desta revisão a classe, a categoria, o nível, a

natureza e a remuneração dos 'cargos em que
se aposentaram os atuais inativos, cios atuais

cargos existentes e correspondentes que demons
trem semelhança quanto às atívídades, respon
sabilidades, complexidades' e grau de escolarida
de exigidos para seu desempenho.

Art. 39 - Na aplicação do artigo anterior,
serão ainda considerados:

.

I -

o critério adotado de reclassificação
e revisão salariais ao órgão; \

II - atendimento das exigências legais de

qualificação, especialização e trei-
namento;

III - os critérios de proporcionalidade que
tenham regido a aposentadoria quan
to ao tempo de serviço e a carga
horária.

Art.: 49 - A revisão será executada pe
la Secretária de Administração e Finanças, de
vendo ser publicada e aprovada por Decreto �o
ExecutiVO Municipal, _sa:lvo verificação de du-

. vida, sobre a aplicação desta Lei,. quando, em

processamento individual proceder-se-á aos

estudos indíspensâveis.
.

.

Art. 59 - As despesas decorrentes da

presente Lei, correrão por conta de dotações
próprias do orçamento vigente .

.

Art. 69 - Esta Lei entrará em vigor no

dia 19 de julho de 1988, revogadas as disposi
ções em contrário;

Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1988·
Durval Vasel

Prefeito Musicipal
Ivo KonelI

Secretário de Administração e Finanças

SÃVIO MURILO PIAZE�A DE AZEVf:nO

1\ :URII,.LQ BARRETO DE AZEVEDO

Advoga�os
I'

Direito Civil _ Criminal _ Comercial

1-rabalhista _ Esportivo

Novo endereço _ Mal. Deodoro da Fonseca
�_ 97

_ Sala 1
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glcicross ..cerra fst�dual·ea. 'esta e .Iara••aelses '10 A Sfjecil.·
FOl, encerrado 1!7 tard� sendo

Q
5 de 1, lugares, ce Morettl, Deyse Sta- ques como': 'piloto- mats Na marrhã 'deste �sába"

de, sábado, em aragua lO, de 2 lugares e 3 de rosky Alessandra Bruns velho (Saleta Mett) do ,,' 1
'

d' 'Sul
'

Campeonato 3° lu ar
'

'

" d 04 1"
,

"'" or u. Q, no mesme ooal a"'

o , o
, , '

. g ",es Ie, �m a, �a )la�a . �ackb�rth, ,Ta- pilotos destaque é díscí- contece a reaiA-'2JaçãO' da '

istadual de Bícícross, medalhas de 4,
� lugares, tíana Altini,' Tacíana Te- plína '(ROd' Bruh

"

2 ll"1I. d 'e
r

-

d 04 d 50 r
,', ngo ns e a, ""-'Lapa o ,ampetma"

com, a rea lzaç�o , a, e
,

' ugares e 04 me- ellla, Tcharla Menel. Sa- Valmir Garcia') e piloto' to Interescolar HM dê,

ôe.
. etapii, �a pista �a- d�l�as de 69 lugares, O lete Morettí, Paola Hack- mais' desastrado (Paola Bicicross pàrà Ilotos

nete, promoçao do Corm- Bietcross Center Clube' barth, Terrimar Gianesi- Hackbarthl A""'" .d -, f.i' d
' Pt

-th' ,', EC d B" _ (Fp I' ) f
' - , ,,'

,r' e'{ ....ipe e nao eeera Os er a arde,

la�s ,e. IClcross_ o !s �l campeao e� m, Andre, VIcente, Mar- melhor torcida e a equi- a 2a. Etapa do Ca eo-

�qUlpe, ?alc�hs, ,Compe, 8, categorias. a Dalcelís Ion Mattedí, Ricardo Sou- pe' maís organizada, foi, nato DalcelO:,s ex:c��v�
t�raill, pilotos de Lages, em 5, Besc (Lages) em 2, za, Cláudio Bertoldi Mar- também ,'a de J'araguá 'do' pare

,,' - �'�1' fl.� f d

F'
.

"

I' T' b' J M' (T'
,

r
' ' , a, os pl o"Us e era-

,

lor,Ianopo IS, im o, a- etísa ímbó) e '6andei" cel Maia Cláudio Scheu" Sul
"

"

'

,

'd-," I
r

,.Ó> d"" t
, It

' ,

R' d S I t (B
'

,

' , '.. os, mc usrve e ou ras

ra�u�:, ajai, ,�o ou, ran e. rusque) em 1 ca� er" DIego Brandenburg e DE V<?�TA A PISTA Cidades,
,,'

JOII'Çaba � Curítíba. etapa tegoría. Jaison Toulazelli.'
'

::.e��:l :ob�2�!P. J::� Jaraguá do Sulteve 18
.

Coube a Da lcelis , patro- IlscriCies H"erlas à "prova," ríst"iCI:
troíéus.: nove medalhas

atletas convocados pare cinadora da premiação do

de'2º lugar e quatro de,
a Seleção .Catarínensj, .de Estadual. outros desta

terceiro,
Bicicross., ao Campeona- Paulo, dias 29' e -30 ' de

Na. classificação' geral
to Brasíleíro," em' são outubro.' são eles: Joy-

�al�:�re���to, �i�i����: Qu,adrao'uular de vôlei 10'A. 'Müller
cQn<iuistou 18' troféus,

Terminou '

no
'

sábado
a tilse de classificação da

la. "Copa Malwee de Vo

lib(>i; com o' desenvolvi
mento da úI,tiina rodada,
no naipe masculíno. Os
resultados ' foram s,eara
Od.e S_eriquadros, AGV
W�O Beira Rio e Arweg
2XO Armalwee, classifi

c�ndo"se 'Arweg, AGV,
Beira ,Rio e Seriquadro:;
89' masculino e AGV,
Clube, das Doze, Ar:Wieg
e AABB, no femiIiino. Em
vil'1ude das fénas" esco
latês, à Copa será' rélni�
ciada somente em agosto.
A fase semHinal do VI Neste' nnal-de�semaria

,Campeonato da Integra- (16 e 17.) acontece a a

ção. Municipal, de Guara- 'bert�.r&, oficial do 69

II!1rilfi - "Taça oreste Catnpeonato Catarinense

l'1urara" foi iniciada no - de Vôo Livre em sua pri- A premiação cC)llstará

dia 9, com o empâte en- meira: etapa e o 1 º
' Cir- de tt'Oféus para Os tr2s

tre São Pedro e Lo'as � cuito Jaraguaense de Vôo primeiros coloca&os em

Klein a 1 'gol e a vit5�it' Livre, O Çircui:ó' será cross country, tro:éus pa

do"Amizade sobre a i\�a- umá promoção do J,11'(1- ra os-três primeiros colo

nSQ!; �:por l:XO, -Nesté sá-, guá Clube de Vôo Livre 'cados no Circuito e meda-
,

IJÇl.d.p. jogarri às 14 e 16]';, e Sece't, destinádd-a pi" ,;'lhas" para oS três me-'

Zl(ail�õl x éotticeit<f ,e lotos de t0do"b "Stãsil,' :1hores pilotos em pouso
�oj!ls' Klein' x 1::oroercial.

:,' , ,;,,;,�" ,',i,;" mosca,' O' JCVL ,convi-

, ,i Começa sextal:oira,' Campeonato Varze<tno '

da o publico Q. prestigiar
tUa' 2�, o -7(/' Torneio de ,a pr01tlO�ão" 'junto' ,-ao

QQ�'a�,',o
··
..Cidade- de J"ar"a-'

,
A quintÇl rodada do., d I

! campo e.. pouso, no a-

luá", do :Clube de Bo- CampeohatQ Municipal teamento Dalma1"" Ide- O atleta Valmir'Oestereich é o único Jaraguaense

la�"'.· '" '8'1, 'afiliado" a SER
Varz�ano de FuteboL da fronte' ao -acesso a' , ":Chl'O- 'n d t'.)." d J E'

u, 1\1
::: co veca o e es a panlclpan o dos ogos 'scolares

V,'I-irense. p'artl'Cl'pal·-a·'1,
,Divisão unicipal de e'der', EI' '1' tI t'

'

ES'
.� �

,

' üSl 'eIrOS, no a elsmo, m . Luís, Maranhão.

éllém' d9 próprio Viei- Esportes, houve-Se do- ...

I;ense, <> lBaependi, FIe- ,mingo"no Estádio da ,Soco Gole'ada ',_hi,�'Io'rl·ca do 8,,0'tafogo da'--lhe' o tl'tulo
nesta .e Tupy (Joinville)

,Paraná, em Nereu Ramos, , hl
-

Pl,nguins (Indaiäl), Tira' Os ,resultados foram:

d Portuguesa lx2 Inçlepen- Com uIIla goleada sur-

e,ntes (ItaJ'ai) e Vasto d
V 'd,ência, Cohab "N' ?�{) preen ente de 12 o O

",

, erde {Blumenau)'.", Cohàb "B", São� Paulo sobre o América, no

_Com vista Çl arrE)cacla Oxl .Santa LUzia. �anto Est-ádio desté, o Botáfogo

�ao de fundos para par- Antonio Ox1 Vila 1. emi e conquistou o título 'do

ticipação no Campeon,a� 'Naciona1 WxO ArseT'um. 'primeiro turno do Cam

to Estadual de Bolão A' r�"dada deste domin�o,
," peonato dä la, Divisão

(23cm) em Agrolând' a, " dia 11, no pstádio: do :1':0- da Liga Jaraguaense, de

a Sociedade Vie'irens.e, "a Aliapcà mª.(ca i"S, ',Futebol. O, Cruz de Mal

�elo seu 'Departamen' o partidas entre ',,8h30:-:Rl:",,' t�, Co�.ll
"

chance,s ,tam-
,':: ,BOlão" PtPlfiO�� n�s- guel.rense x BangjJ, 9hJO,' "b�J:rL, .•,d':Lobter b t�!u�o,
'" , dla 16, a par,n, ca "Brasil x, Conti-nßnta,l., .:i!;,I'p�.r.deu ,"e� casa pflra o

J.:_4h; Um Torneio de iBo' 10h.:':iO.Ol'atia x F�tJ:ªt]ß.. ,;,1>1�l,�ée por 2 a 1 � nos

","I�O Aberto, ao qual COI> Nova, 14h-Rio .. ,Molh�:;::��, ,demaIS r,�sult�dos E�tt;el

;,lda�!!e todos os. boJ.onis� Cohal> '''B'' e s t5h� POf"
'

;'a lx� CarÍoa,lcLi,' e Al-

a p.articiparem, tuguesa x Cohab "A", vO��R�' �xO AvaL � A'

:/����L�
..

, Os "melhores do alletis,mo escol,ar'

às,9h'Sider6poli� �'Giná,s,"
tica' e, Kohlbach x Adblu
às 1.1 horas..

Foi aberto ontem, dia
15, no ginásio da Kars
ten, em Blumeneu. o

quadrangular . comemo

rativo aos 112 anos de
fundação de Jaraguá do
Sul, na modalidade de
volibol masculino, Jo

garam na preliminar
Kohlbach x CME/Sideró"
polis e .Àdblu/Karsten

,

x Ginástica (Novo Ham

burgo)" Hoje, dia 16, no
Artur, Müller, em Ja- ,

raguá, jogam às 19h Si

derópolis x Adblu e às
2lh Kolhbach'/DME:' x'

Ginásticà, e �o domingo,

CLARICE
A Jeraguaense Clarice

Kuhn embarcou para o

Ri.o de Janeiro no dia 12
de julho de onde par
tiu para partiçipar de

competições' em Havana

(Cuba) e ealifórnJa (Es
tados Unidos), antes das
Provas do '

- Campeonato
Mundial Juvenil de A
tletismo' no, Canadá,. a

s�r realízado de 27' a 31

d� julh�.
'

COleça hoje Circuito de· Vôo .. livre
com o ,objetivo de elevar
o níVel técnico dos pilo
"tos e das provas.

. '

A Corrida Rústica
"Cidade de Jaraguâ -

112 anos", -, tem 'inscri:
ções abertas na

' DME

'tAv, Getulio Vargas, de-
I

fronte o INPS), péra :

as

categorias adulto maS"

culíno (15 a 35 anos), ve
teranos (acima de 35

anos) e .Ieminino (catego
ria única, acima de 15

anos), A prova acontece
rá .no próximo dia 23,
sábado: ' com largada às

1(> horas defronte o, Por
tal de Jaraguá, subindo
pela rua Joinv i.lle, E'pi"
táçio Pessoa, Bernardo
Gr\.tbba e chegada. de
fronte a' Estação Fe'rro�

viária.
São' cerca de 8 quilô-'

metros e 'a premiação
constará de -troíéus do
1 o: ao 39 colocado em ca-.

da eategoríe e medalhas
do 19 ao· 59 -lugar. Além
disso a equipa que somar
maior", número de pontos
i eceberá também o 'seu

troféu
'

,

FU'IIEBOL DE SALÃO,
Terça-feira, dia 19., às

20h, no Artur Mü.ll�r,,'
em disputa do "Troféu
,112 anos de ,Jara_guá _ dQ"
Sul". jogarão a SeleçãQ __

de. futebol de Salão de
'

Jaragu� _ e a Embraco
(Jöinvil!eJ,:

'

Os Jogos Escolares Regionais, modaJidade de· aUe- ,

tismo, realizado há pouco pela 19a. DeRE, envolveu
651 alunos,atletas, 19 esçolas, que partic1paralfl d�
61 provas, na:s qU(;lÍs foram distribuídas 255 medalhas
e 6 troféus, As principais colocações em cada 'cate

goria foram: Mirim Feminino (19, EB Almirante, Ta�

mandaré, 2? CE General Rondon, 39, Centro Educa

cionál E.vangélico" M,irim Mascul1no - 19, CE' Lauro,

Zimmerm"ann� 29. CE Miguel Couto, 39, Centro Edu-,
cacional Evangélico'" Infantil Masculino - "19. Centro
Educacional -Evangélico, 29, Colégio: São Luís, 39, E�'
Abllirante Tamanqaré. Infantil Feminino - 19• EB Al
mirante Tamandaré, 29, CE General Rondon, 39, Cen
iro Educacional Evangélico, Juvenll Masêullno - 19,

CE S?O Pedro, 29, CE Prefeito Lauro Zimmermann,.
39, Colégio -São Luís, Juvenil FemininQ - 19. CE Gene

_ral Rondon, 2<'!, El3 Ilha da. Figueira, ;'9, Colégio São

Luís.

mingo, com, as partidas,
entre �otafogo x Estrel
la, América x Alvorada,'
Avaí x,Cruz de Malta' e
Malvice x. Garibaldi.
Pelo Camp�onato Sê�

niór, '5a, rodada, dia 9.
Alvorada, Ix1 Beira Rio

Na categoria junior, Cruz de Malta 3x-l-, Ri<;
América Ox3 Botafogo, Molha, Floresta 'lio) A
Alvorada 3xO Avai, Cruz mizade:� Botaflogo 3,x.f
de Malta 2xO Malvice.e, Paraná, Hoje,,�,Jarde 'J(t
Estrella ,3xl Garib�ld_�, g:am' Beira Rro��;Rio Mp
Foi campeão' ,inviCto (> ,

llla}�) 'BotafogÓ x�,(::I'l.}Z, de
Ciuz de Malta, O réturné�',�, "� "Floresta x' Alvo
será aberto já ne.s�e d;_\·.' r� ê, AÍiüzarle x' Paraná,

classifica<:>ão, final ficou
sendo: Botafogo. 12 pon�
tos, Cruz de Malta e Mal-'
vice lOk' Àmérica 8" Es"

trella 6, Alvorada 5, A-.
"

vaí 5 e Garibaldi 2 pon
tos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A,ptºP9�1��':disté�iOInâl à�s çaric,iidatos ,a' v�(�a�-,,, A,$s.im3P�rece ,n.�,,�dição' n.O '3.495' a . da.· '0 assunto é 'vasto e' não cabe<
�.

dor: para �qú� doem, $� _e.:leitQs, seus vencímentos às notícia de que os senhores Vereado" neste comentário, cujo objetivo' é
ínstítuíções assistenciais da cidade, causou .es mais res dà Câmara

.

Munícípal de Jara" outro. ,

díversas .opíníões. 'Muitos ainda não entenderam o guá do Sul, por proposta de
.

díver- Da' relação de. ruas cabe.tll algumas
espi:rho da proposta, enquanto outros acharam símpã:' sós de seus' ilustres .íntegrentes. aprq-: colocáções às ruas 51(;) - da Abolição
tic� e :até se· comprometeram a doar a metade. O que varam él nomínaçãô 'de 26 ruas . riu- e 516 - João da Cruz e Souza. "

não deixa de ser um bom cQmeço.· Mas tem alguns· meradas. Dar nomes às ruas, de a" RUA da Abolição' D9' latim abolítíe-
que...·

"

cordo com outra lei/que disciplinou á -ne, signffica ação ou efeíto de abo-
matéria -é direito, é constitucional e lir , 'Abolir o quê? Abolir o hábito do

'
..

justo; .perenízar nas muitas vias pú- fumo, da cachaça, do jogo:, do sexo ...?
blicas e em logradouros, vultos da cí- No sentido restrito significa abolição
dade que a ajudaram a ser o que ,é·, da escravatura, como também pode ser

atualmente e do muito' mais que ser�
.

homenagem à José 'do Patrocínio; um

no futuro, exemplo, q�Elni, sabe, para dos grarrdes. vultos, da abolição. Tam"
que os dos días atuais se : esforcem bém é homenagem à Princesa Isabel e

para ..fazer jÚS à legenda de nosso bra- sua famose "Lei Áurea". Mas as ruas

são -.:. GRAl'.mEZA i PELO TRABA-:· 195 e 572 já não falam neles?
'LHO. ,.

'.

RUA João 'da Cruz e Souza! Estará
O ato de apresentar à constderacão

.

certa a homenagem, se,n que o de
dos demaís Edis ,é um. gesto patríótí- funto' Se retorça dentro do caixão?

, co, sério e, acima de tudo, de respon" Sáht do "prelo um interessante tra
sabíhdade, porque envolve toda uma .. balho do nosso constante 'colaborador
comunídade, .em .nome da qual . eles A�elªrdo .. FI,- Montenegro, �mérito
dão o seu voto à favor, centra OU "professor da Universidade do Ceará,
ficam na coluna do 'meio, pela falta ,proJP,otor público em Jaraguá, em

de opinião formada sobre o assunto, príscas eras, se ocupa do poeta sim
que se debate.

,
bolísta, trágico e' requintado. o maís

Outro dia nós ocupamos com os no- famoso de todos os tempos, exigente
mes dadOS aos vários bairros e -demos e pretencíoso - "Ainda hei de ser

. a nossa' contríbuíção desínteressada, govemador de Santa Catarina!" ou

apenas no sentido 'de resul�ar uma então: '''Hei de motrer,· mas hei de
'boa lei, à altura de nossa sapiênCia. deixar nome!". segundo Leatrice
•
Nem siquer tomaram conhecimento Moell'lnann.,
os' Senhores Vereadores e também Ele não gostaria de ver Q seu nome

não 'conheceu dà quase depúncia o escrito como SOUZA: Ele era um SOU"
Sr.. Prefeito Municipal queL para, es- sa, com �"s", COlOo se éscteve o Go'

.

capar de outra "bronca",. preferiu vernador do Distrito Rotário 465, o

p'ublicar ·a Lei n.9 1.164/88, de ..... '.. nosso muito conhecido, e'stimado . e

22.03.88r n'O MunicipaUsta, Ano V, benquisto ,Mario .Sousa."Uma.letra
11.° 39. ,de março de 1988.

.

pode gerar uma trágédia. óra
.. se po

Escaparam o legislativo e 'executivo de! Ele fazia qlj.�stão de .grafar SOU
,de ,uma- grande oportunidade para cor- .. SA. }f.. respeito, cabe até uma piada,
rigir Uma enorme burriCe qUe mos" . que se:acha publiçada à pág. 22" do
tram desinformação e falta de cOfihe- interessantíssimo IV volume do livro-
,cimentO de língua, Hábito e históriá .. te que conta 'o Jubileu de E'slperalda
"de nossa terra. Infelizmente temos, / do AZ DE OURO BOUCHE CLUBE
qu� reconhecer que, agora, é �ei, que e que vale' a transcrição: uEm . o •••

os "salvadores da pátria" )gnor(j,ré!m ,,23.,05.1979 - "Beln, agora velJ1 a vez

corriplefaménte, apesar dé avisados, de -uma gozação a um jornal· local,
mas ,que estavam -preocupados tão so-

.

qUe foi pilhado ,numa "gaffe" pelos
ln-ente com briguinhas que não con- confrades de A PONTE, quando CÓ"
duze:m a n�da. mentava a transmissãQ do. cargo de
Eis que,. a'gora,. nos surpreendemos governador 'por parte .do dr. Anto-

.

com a votação da noifiinação de ruas nio Carlos Konder Reis ao dr. Jorge
nUlIleradas'. Pela leitura, percebe-se Konder Bornhause:ni no Palácio Cruz
a preocupação com o cente�ário" da e Sousa. Com. um desenho, trans·
abOl�ção d�- escravatura - 1888"1988, ·formando o. Palácio Rosq_do e� c'artei"
-, e sUrgem nomes como: ·Rua· 195 ra de cigarro Hollywood, os colegas
-:- Princesa Isabel�' 510 ,- da Aboli- comentam' o POder 'Tabagista: . -"Pois
ção; 511.' � Quilomb'o dos Palmáres; ,é: o sr. Antonio Carlos Konder .Reis,
512 .....:: José do Patrocínio e 576 que o batizou; deixßu .de fumar M
João da Cruz e Souza. três anos e o sr. Jorge Bornhausen
TUdo muito b�m, mas falta à'algUlnâ� que Q ocupa, há, pelo menos dois p-

Juas n_om.inadas criatividade e quali- nos, e.o ·(ieraldo José, da simpáticé
.

dade panr Ildar com assunto de tan- "Ga�ta de' Ja-raguá, veHl chamar
.

o
-

ta 'seriedader pela pOuca culturà em Palácio de, "Souza Cruz"? Qual é?".
torno de uma . matéria, que poucos Estes projetos, ou melhor, leis. aproo
cOl'lséguÍl.:am' ler até no curriculum vadas pelo ·legislativo. pelo prefei�o
escolar, o que é. tabu e não se faz deviam ser <ievolvidas para ,as corn°

'nenhum favor ao negro - nosso ir- gendas, antes que' desabe o teto . dô

mão _:_ falar num acontecimento, h,1s" ·edilidade.
.

tóricol q'\le eie J.uesmo 'gostaria ' de Se isto for impossível, qu� sé'mude o

esquecer, porque o goyernO. nunca se nome da Câmara. Municipal oU _se
interessou' de tirá"lo, realmente, . da mudem oß: vereadores nas Comisso�'
escravidão da q�al jamais se libertou, que cometeram lapsos tão imperdoa
em verdade hoje mais marginalizado veis. O PÖder público está seriamen
como quando.tt�\J,§ __� :,flPces!rais \ a�í

\
te abalado.-· /

chegaram, m.à(J{lí1!·� à ferros; mas Até qual1do?
!',�ce'bendo cq,*lda ê aonni<ia, bem 01' . Ah, . COrno gos,taria de ser· vereador

"<inal, o qUe D{)s dias atllajs lhes � é para ensinar e'sses meninos a filze)."
negado, or\ginando-se a' viol�ncia que. leis.'
sé estabeleceü para sua sobrevi'vên-' Fritz vo� Jaraguá

, . .

E� .. Garamirim, 0\ .t'mp'resário . Francisco Schork tí-
Iíou-se no PFL e de.ve sair éantUdato:. a vtce-preteíto,
na' coligação COp! o PMDp, que lançará novamente
Abtonio. Carlos Zimmermann. Ne PDS, Mádo Sérgio'/
Pel.J:ér, a., pedido .(Ie Salím

.. Dequêch, réf�l1ou-se o

quê ieva· a.supor Da possibtUdade da f�hnação '. de
uma chap.a'. Sãe) os. que ainda podem tirar O pão da boca
do P�DB.

� . � ...
-

\

Já 'em, Corupä, . ...o. segundo candidato ,a vice-preíei"
to indicado. pelo PDS para a chapa 'de coalízão.
com o PFL, 'Haroldo Kühl, acabou não aceitando a

indicação e agora Q partido deve optar, entre Ermí....

nio Morettí e José Norberto Müller. O PMDB, pelo
andin da 'carruagem, sai com Marcos Wulff na ca
beça e Carlos Dieter Werner' na vice e . No PDT nín-

rguérn sabe se Arno Glatz ,concorre.:, .

O P�DB de Jaraguá do Sul determína segunda-teí
ra, 'ii '·data ofidal da convenção .que homologará os

nomes : dos candídatos a prefeito, vice· e 'vereadpr .

A prlncipÍo seria nó dia 23 ou 24. À vereança con-
\

correrão entre 35 'e 30'candidatos, dos quais três mu

lheres. Llg(j,dos direta, ou indiretam�nte à··PTefei�ura
. tein uma .penca, mais de dez, nomes que estão sendo
penetrados. ,

'

,

._

:En.quanto isso, PDS e' PPL caminham:..-num .mar de'
indeftnições. Após a desistência de Udo e Schuster;
ficou difícil e até mesmo a antes traIliiIuila coljgaçã?
pode <·af\lndar. Na verdade, nenhum dos partidos têm

. n�iie5-.o01{ se tê�tnãQ querem Se expor' fiuwa även"',

fura eleitoral dificil e já previsível ... Esta semana
- surgiU o· nome de EugêniO Strebe, que não aceitou ..
siü 'a' vereador!; "

Pelo PR, é possivel que Al�vir Fogaça concorra

a prefeito. Ou pelo men� seja indicado é\ conven
ção,,-·que deve ã<;ontecer obriga.toriamente .a� 1 de

agosto.' O· presidente Errol Kretzer, . do PDS, já ado

niite' que ninguém ,vá· concorrer pelo �u. partido,
deixando em situação dUicU QS candidatos, a ·verea

dor.. qúe· terão que optai: pelo� candidatos· de ,outros
pâr.t1dos. ·Parabéns!·. '

, 'o. " _
'

. Estão ainda·'obscuros os critérios para a dehpIçao
do número 'de cacl.elras no Legislativo Mtmic�pal nô..
pró�imo mandato.· , Enquant0 alguns' afirmam qu�
será medido, pela densidade populaCional, .outros dI

zem . que se.Tá· pelo númeró de eleitores. Se. for. esta
última com 44 mR eleitores, hoje, Jaragua do Sul

. poderã ter, a partir �e. 1·9 d� fqnei rO de 1989, 17

vereadores.
' .

,

Se confirmado o"aumeilto 'de cadeiras, na Câmara,
vai 'dtminuir o valor dos vencimentos'· �os� .futuros
vereadores; P9is- o "bolo" terá que ser dividido en

tre 11, ao invés «los 15 :atuais _ A propós1t{), nossos

preclaros
c

e ilustres edis' passa�am à receber, ii par"'"
tir de .Julho, a bagatela de Cz$. 200 mil. �en�al�. E
mole ou quer mais!.. Bem ',feito para nO$outro$, po-

bres�contr1b!lintes.. ..,.
De cócheirà: 'Bauei' será candidato a prefeito ... E'

pelo PMDB.. Calma, vamos explicar. O. Padre Fre

derico Bauer, da Igreja S. Judas Tadeu, confirmo�
R).la cándiqàtura à pre��itúra "de Bag��RS, �é19 P�D�.
PassQu o susto? o nosso Bauer. contlInJ.� qme.o,

atuando nos hastidores:'" mas é capaz dé 'ate mesmo

concorrer Ílo�amente. Não é de S€�·duvidar.

,C'a ré ..

S A, S,'S ·E·>
:- -1-.

Julho/88.
--_..--I' __ . _
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